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ДРУГА КНИЖКА 

ПРО УКРАЇНСЬКУ ГОЛОВНУ ВИЗВОЛЬНУ РАДУ 

Ця друга книжка Літопису УПА про УГВР містить доку� 
менти й матеріяли з 1946�1948 pp. Основні, наявні на еміґрації, 
матеріяли з тих років, були надруковані в підпіллі у виданнях 
УГВР Самостійність, ч. 1 1946 p., і в трьох бюлетенях УГВР, 
Бюро інформації Української Головної Визвольної Ради (УГВР), 
вип. 1�3, за квітень, серпень і вересень 1948 р. Вони передруко� 
вані в цілості, в такому самому порядку, як вони були опубліко� 
вані в Україні. Крім цього, тут передруковано три важливих 
статті підпільних публіцистів — П. Полтави, Осипа Горнового 
(Осипа Дякова) та У. Кужеля, бо ці статті стосуються цілости 
українського визвольного руху, і відозву "До цілого культур� 
ного світу: відкритий лист українців з�поза лінії Керзона". 

В першому випуску бюлетеня Бюра інформації поміщено 
повідомлення, чому закинено думку про видання великого фор� 
мату Самостійности (біля 200cтop, друку), а перейдено на ви� 
дання менших бюлетенів. Готове до друку друге число Само! 
стійности попало в руки МВД під час їхнього наскоку 7 квітня 
1948 р. Підготовлення й друк такого великого тому вимагали 
багато праці й часу. Крім того, такі великі книжки було важко 
кольпортувати в підпільних умовах. Власне тому вирішено дру� 
кувати документи й матеріяли УГВР в бюлетенях меншого фор� 
мату, але зате частіше, щоб вони й частіше, і швидше доходили 
до читачів. Перші три бюлетені Бюра інформації містять пере� 
дусім ті офіційні документи й матеріяли, що мали ввійти в дру� 
ге число Самостійности (ті, що стосуються 1947 p.). Проте не 
всі статті, призначені до друку в Самостійності, передруковано 
й вони на еміґрації невідомі. Ось назви цих статтей: 1) Вол.: 
"Шлях активної збройної боротьби проти окупантів — єдино� 
правильний шлях до національного визволення (в п'яті рокови� 
ни існування і боротьби УПА)"; 2) П. Полтава; "Одна фальши� 
ва та небезпечна ідея: до чого допровадить політика в дусі тієї 
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«ідеї» (про ідею співіснування і мирного співробітництва двох 
систем)"; 3) "Не в «мюнхенських пивницях», а в лісах і степах 
України (відповідь на брехливу замітку журналу Новое время, 
про авторів брошури «Чи атомова бомба врятує Англію»)". 

 
*** 

Однотомник Самостійности вже був перевиданий на емі� 
ґрації заходами ЗП УГВР 1949 р. Проте, його наклад давно ви� 
черпався. Крім того, він не мав покажчика імен (чи псевдонімів) 
і географічних назв, що утруднювало користуватися ним для 
досліджень. З тих причин і теж тому, щоб зібрати разом усі видан� 
ня УГВР, ми включили до нашого збірника також Самостій! 
ність, тим більше, що він містить багатющий інформаційний 
матеріал про український визвольний рух, а зокрема про бо� 
ротьбу УПА. 

Самих документів УГВР у Самостійності лише кілька. Це 
відозва УГВР до населення України, дві постанови УГВР про 
нагородження вояків УПА хрестами заслуги Та підвищення у 
старшинських ступенях і два повідомлення про смерть членів 
УГВР — Ростислава Волошина та Йосифа Позичанюка. У збір� 
нику є також дві теоретично�оглядові статті—О. Гончарука 
"УПА — носій ідей визволення і дружби народів" та О. Горно� 
вого "Про свободу преси в СРСР", тобто, статті одного автора, 
бо обидва ці прізвища це псевдоніми Осипа Дякова. Перша 
статжя дає всебічний огляд намагань УПA встановити добрі вза� 
ємини та співпрацю з сусідами України й усіми народами СРСР 
в їхній боротьбі за визволення. Друга стаття насвітлює, як у 
СРСР зорганізована всебічна контроля преси партією. Преса 
стала засобом урядової пропаґанди. 

Вся решта збірника — це інформативні матеріяли і стат� 
ті про визвольний рух, дії УПА й загальну ситуацію на території 
України. Поважну частину місця відведено реєстрові бойових 
дій УПА— "На українських землях" від 1 січня до 1 липня 1947. 
року і "За лінією Керзона'' від 15 лютого до 27 липня 1946. Це 
хроніка, короткі інформації пересічно на три до десять рядків 
друку, про засідки, наскоки й сутички відділів УПА та членів 
збройного підпілля з військами МВД. Вони зроблені на підста� 
ві звітів з місць. Суто інформативні також наступні статті  про 
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різні справи. Стаття "Терор енкаведівських ґарнізонів" дає ог� 
ляд великої зимової бльокади військами НКВД територій дій 
УПА взимку 1946 р. Стаття "Виборча трагікомедія" інформує 
про бойкот населенням "виборів" до верховної ради СРСР 10 
лютого 1946 р. і як більшовики проводили "вибори" та фальшу� 
вали їхній вислід. Стаття "Новий голод" інформує про штучно 
викликаний більшовиками голод в Україні 1946 p., передусім 
у колгоспах степової України. Стаття "Постава українських мас 
супроти більшовицьких окупантів" дає огляд спротиву народу 
на території дій УПА. Стаття "З українських земель за лінією 
Керзона" інформує про ситуацію на українських землях під 
Польщею, про примусове виселення українців, спротив населен� 
ня тощо. Здебільшого ці статті побудовані так: напочатку автор 
дає загальний огляд якоїсь справи, а тоді ілюструє свої твер� 
дження зібраними підпіллям фактами. Напр., автор описує, як 
НКВД відбирає від голодуючих вижебране на західних україн� 
ських землях збіжжя, а тоді подає цілий ряд фактів — де, коли 
і як відбувалися такі конфіскати. Найдовша стаття такого типу 
це стаття "Ганьба XX століття", яка дає широкий огляд ра� 
дянських методів боротьби з українським визвольним рухом. 
Вжите в заголовку слово "ганьба" — це не лише гостре слово. 
Вже тепер загальновідоме варварське винищування людей у 
радянських тюрмах і концентраційних таборах. Все ж таки, чи� 
таючи цю статтю про різні насилля, тортури, знущання навіть 
над мертвими, таки дивуєшся, до якого звиродніння може дій� 
ти свавілля поліції та судівництва в тоталітарній державі зі 
щільно замкненими кордонами. 

В першому випуску бюлетеня "Бюро інформації Україн� 
ської Головної Визвольної Ради", крім постанов УГВР, поміще� 
но наказ Головної Команди УПА з приводу п'ятиліття УПА та 
встановлення святкового дня УПА в день Покрови, 14 жовтня, 
і заяву ГК УПА, що пояснює понадпартійний характер УПА, ро� 
лю УГВР як керівництва УПА та вклад ОУН в організацію УПА. 
Другий випуск бюлетеня містить документи УГВР, статтю ген. 
Романа Шухевича "До генези Української Головної Визвольної 
Ради" та інтерв'ю "У голови генерального секретаріяту УГВР 
Р. Лозовського" на актуальні теми. Напр., в ньому є вияснення 
про рейд відділів УПА з Закерзоння в Західню Европу, інфор� 
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мації про масове виселення українців у Сибір у жовтні 1947 р. 
(біля 150 тисяч чоловік), про демократію як устрій майбутньої 
української держави тощо. Ціле третє число бюлетеня, найбіль� 
ше розміром, присвячене хроніці бойових дій УПА на україн� 
ських землях і на Закерзонні в другій половині 1946 і 1947 років. 

Головною статтею розділу "Статті й матеріали" є праця 
майора П. Полтави "Концепція самостійної України і основна 
тенденція політичного розвитку сучасного світу". В ній автор 
аналізує міждержавні відносини сучасного світу й доходить до 
висновку, що живемо в добу емансипації народів, коли то му� 
сять розпастися імперії на національні держави поодиноких на� 
родів. Рівночасно з тим він теоретично обґрунтовує програму 
майбутньої української держави й питання, чому вона повинна 
мати демократичний і соціяльно�поступовий устрій. Ця стаття є 
ключевою для розуміння теоретичних засновків і програми ук� 
раїнського визвольного руху. У статті "Наше ставлення до ро� 
сійського народу" ії автор сот. Осип Горновий, справжнє прізви� 
ще Осип Дяків, обмірковує основні проблеми російсько�україн� 
ських відносин. Ця стаття має також ключеве значення для 
дослідників про ставлення українського визвольного руху до 
росіян. Праця У. Кужеля "Шляхи російського імперіялізму" дає 
прозорий огляд насильного поширення російської імперії від 
Івана III до найновіших часів, при чому автор насвітлює, як 
більшовики вибілюють ці підбої. Відозва "До цілого культурно� 
го світу: відкритий лист українців з�поза лінії Керзона" розгля� 
дає примусове виселення українців з Польщі, насилля над ни� 
ми польсько�більшовицьких властей, і апелює до міжнародних 
організацій, щоб стали в їхній обороні. Вона видана в жовтні 
1945 р. й підписана — "Представники всіх верств українського 
населення за лінією Керзона". Автори цієї відозви невідомі, про� 
те відомо, що її переклало було українське підпілля у Польщі 
на кілька мов. Її вислано за кордон та поширювано в Польщі. 

*** 

Всі матеріяли цієї книжки передруковано без пропусків, 
а матеріяли Самостійности й бюлетенів Бюра інформації УГВР 
залишено в тому самому порядку, як вони були в ориґінальних 
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виданнях. Виправлено друкарські та правописні помилки й най� 
конечніші мовні недоліки. 

Матеріяли й фотографії до цього тому отримано з Архі� 
ву ЗП УГВР. Редакція складає щиру подяку управі Архіву й 
усім особам, які допомогли підготувати до друку видання цього 
тому Літопису УПА. Зокрема дякуємо Миколі Лебедеві за до� 
помогу в зібранні матеріялів та за інформації, Антонові Івахню� 
кові за виправлення текстів, Володимирові Макареві за допо� 
могу в коректі, Зоні Кейван за переклади, Степанові Шпакові за 
складання покажчику й Ганні Малик за переписування часто не� 
читках текстів. 

Євген Штендера 
 Петро Й. Потічний 
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THE SECOND VOLUME OF LITOPYS UPA RELATING TO 

THE SUPREME UKRAINIAN LIBERATION COUNCIL 

This second book of Litopys UPA relating to the Supreme 
Ukrainian Liberation Council (UHVR) comprises documents, arti� 
cles and materials from 1946�48. The major documents known to 
exist from that period were published underground in the fol� 
lowing UHVR publications — Samostiynist, No. 1, 1946, and three 
UHVR bulletins entitled Information Bureau of the Supreme Ukra! 
inian Liberation Council (UHVR), Nos. 1�3, April, August and 
September, 1948. The materials contained in these publications are 
here reprinted in full, in their original order. Also reprinted here 
are three major articles by the underground publicists P. Poltava, 
Osyp Hornovyi (Osyp Diakiv) and U. Kuzhil. These articles are 
being reprinted because they deal with the whole of the Ukraini� 
an liberation movement We are also including the appeal "To the 
Whole Civilized World: An Open Letter From Ukrainians Living 
Behind the Curzon Line." 

In the first issue of the bulletin Information Bureau we 
find a notice explaining why the editors ceased publication of the 
much larger journal, Samostiynist (which consisted of about 200 
pages) and chose instead to issue a small bulletin. Just as the 
second volume of Samostiynist was ready for print, it fell into the 
hands of the MVD, who had made a sudden attack on Apri 7, 1948.. 
Furthermore, it took a good deal of time and effort to put together 
such a large volume. And, given the conditions of operating under� 
ground, distributing such a large volume was an added�difficulty. 
For these reasons it was decided that the documents and other 
materials of the UHVR should be published in a bulletin of a 
smaller format, which would come out more often and reach 
readers more quickly. The first three issues of Information Bu! 
reau consist mainly of the official documents and materials (those 
relating to 1947) which were to be included in the second volume 
of  Samostiynist. However, not all the articles  slated for publica� 
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turn in Samostiynist were printed in the bulletins. The contents 
of the articles that did not appear are not known in the West. 
Their titles are as follows: 1) Vol., "Active Armed Struggle 
Against the Occupying Forces — The Only Correct Road to Na� 
tional Liberation (on the occasion of the fifth anniversary of the 
UPA)"; 2) P. Poltava, "A False and Dangerous Notion: The Con� 
sequences of Basing Policy Upon It (concerning the idea of peace� 
ful co�existence and co�operation between the two systems)"; 
3) "Not in 'the Cellars of Munich', but in the Forests and Plains 
of Ukraine (a response to the false notice in the journal Novoe 
vremia regarding the authors of the brochure 'Will the Atom Bomb 
Save England?')." 

*** 

The one volume of Samostiynist that appeared in print was 
republished in the West in 1949 by the Foreign Representation 
of the Supreme Ukrainian Liberation Council (ZP UHVR). But 
it has long been out of print. Furthermore, it had no index of 
the names (or pseudonyms) of individuals or places, and thus was 
not very useful for research purposes. For these reasons, as well 
as in order to bring all the publications of the UHVR together 
in one place, we have decided to reprint Samostiynist in this vo� 
lume of Litopys UPA. The journal includes a good deal of infor� 
mational material about the Ukrainian liberation movement, and 
in particular, about the struggle waged by the UPA. 

Samostiynist contains only a few UHVR documents. Among 
them are an appeal from the UHVR to the population of Ukraine, 
two UHVR resolutions concerning decorations of UPA soldiers 
with Crosses of Merit and promotions in the ranks, and two no� 
tices about deaths of UHVR members — Rostyslav Voloshyn and 
Iosyp Pozychaniuk. The volume also includes two general theore� 
tical articles, one by O. Honcharuk, "The UPA — Herald of the 
Ideas of Liberation and Friendship Between Nations," and another 
by O. Hornovyi, "Regarding Freedom of the Press in the USSR," 
In fact, both these works were written by the same author, for 
the two names are pseudonyms used by Osyp Diakiv. The first 
article takes a general view of UPA attempts to institute friendly 
relations and co�operation with Ukraine's neighbours  and other 
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nations of the USSR in the battle for liberation. The second article 
demonstrates how in the USSR the party totally controls the press 
and has transformed it into a means of propaganda. 

The rest of the volume is made up of informational mate� 
rial and articles about the liberation movement, UPA actions and 
the general situation existing in Ukraine. A large amount of space 
is given over to descriptions of UPA actions that took� place "in 
Ukraine" from January 1 to July 1, 1947 and 'behind the Curzon 
Line" from February 1 to July 27, 1946. Short descriptions of 
about three to ten lines of print, are given concerning various acti� 
ons waged by UPA units and members of the armed underground 
against the MVD. These descriptions are based on reports from 
the sites of battle. Also included in the journal are a number of 
informational articles. "The Terror Waged by NKVD Garrisons" 
looks at the long winter blockade by NKVD troops of UPA terri� 
tory in the winter of 1946. "Electoral Tragicomedy" speaks of the 
boycott of the "elections" to the Supreme Soviet of the USSR that 
were held on February 10, 1946 and tells how the Soviets ran that 
election and falsified its results. "A New Famine" discusses the 
artificial famine imposed by the Soviets on collective farms in 
Ukraine in 1946. "The Attitude of the Ukrainian Masses Towards 
the Soviet Occupation" describes the resistance of people living 
in areas of UPA activity. "From Ukrainian Territories Behind 
the Curzon Line" speaks of the situation existing on Ukrainian 
territories under Poland, of the forced deportation of Ukrainians 
of the resistance waged by the population and the like. In general, 
these articles are structured in the following manner: the author 
begins with a general overview of a certain issue; he then backs 
up his assertions with facts gathered by the underground. Thus, 
for example, one author first describes how the NKVD confisca� 
ted grain obtained by starving peasants from Western Ukraine. 
He then lists a whole series of facts, telling us when, where and 
how those seizures took place. The longest article of this type is 
entitled "The Shame of the Twentieth Century." It gives a broad 
overview of the methods used by the Soviets in their battle with 
the Ukrainian liberation movement. The word "shame" is not 
used for mere dramatic effect. Even those who know of the bar� 
barism of Soviet prisons and concentration camps are  shocked  by 
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the descriptions  of   the crimes and atrocities committed by the 
forces of law and justice in that totalitarian state. 

The first issue of the bulletin Information Bureau of the 
Supreme Ukrainian Liberation Council contains resolutions of the 
UHVR, the decree issued by the UPA Supreme Command on the 
occasion of the fifth anniversary of the UPA, the declaration of 
October 14, the Feast of Mary the Protectress, as the official feast 
day of the UPA and a declaration by the UPA Supreme Command, 
which speaks of the UPA's non�partisan character, the role of the 
UHVR as the leading body of the UPA and the contribution made 
by the OUN in organizing the UPA. The second issue of the bulle� 
tin contains UHVR documents, an article by Gen. Roman Shukhe� 
vych, "The Origin of the Supreme Ukrainian Liberation Council," 
and an interview, "With the Chairman of the General Secreta� 
riat of the UHVR, R. Lozovskyi" which deals with a number 
of current topics. The interview ranges over such subjects as the 
raids carried out by UPA units from the Zakerzon region intо 
Western Europe, the mass deportations of about 150,000 Ukraini� 
ans to Siberia in October, 1947, and the character of the future 
Ukrainian state as a democratic regime. The third issue of the 
bulletin, which is the largest of the three, is given over to a chro� 
nicle of the actions waged by the UPA in Ukraine and the Zaker� 
zon region during the last half of 1946 and 1947. 

In the chapter entitled "Articles and Materials," the main 
article is one by Major P. Poltava — "The Concept of an Indepen� 
dent Ukraine and Present Political Trends in the World." Poltava 
analyses the existing international situation and domes to the 
conclusion that the present age is one of emancipation of nations, 
in which empires will give way to individual national states. He 
also presents the theoretical basis of the program of the future 
Ukrainian state and explains why it should have a democratic, 
socially�progressive regime. This article is the key to understan� 
ding the theoretical positions and program of the Ukrainian libe� 
ration movement. In another article, "Our Attitude Towards the 
Russians," Captain Osyp Hornovyi (whose real name is Osyp Dia� 
kiv) deals with the basic problems of Russian�Ukrainian relations. 
This article is also of key significance to researchers of the  Ukrai� 
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nian liberation movement, for it explains the movement's position 
towards the Russians. U. Kuzhil's article, "The Paths of Russian 
imperialism" describes the violent growth of the Russian Empire 
from the time of Tsar Ivan III to the present. It also shows how 
those imperialistic conquests are being whitewashed by the Soviets. 
The appeal "To the Whole Civilized World: An Open Letter From 
Ukrainians Living Behind the Curzon Line" tells of the forced de� 
portation of Ukrainians from Poland and of the violence com� 
mitted against them by Polish and Soviet authorities; it asks inter� 
national organizations to come to their defence. The appeal was 
published in October, 1945 and is signed by "representatives of 
all strata of the Ukrainian population behind the Curzon Line" 
It is not known who wrote the appeal; we do know, however, that 
it was translated by the Ukrainian underground in Poland into 
several languages and disseminated both in Poland and abroad. 

*** 

All the materials in this volume are reprinted without any 
omissions. Materials taken from Samostiynist and the bulletins 
information Bureau of the Supreme Ukrainian Liberation Council 
(UHVR) are left in the same order as in the original publications. 
Only printing errors, orthographical faults and the most serious 
unguietic mistakes have been corrected. 

The materials and photographs used in this volume were 
obtained from the Archives of the ZP UHVR (Foreign Represen� 
tation of the Supreme Ukrainian Liberation Council). The editors 
sincerely thank the directors of the Archives and all those who 
helped prepare this volume of Litopys UPA. In particular we 
extend our thanks to the following persons: Mykola Lebed, for his 
assistance in gathering materials and information; Antin Ivakh� 
niuk, for correction of texts; Volodymyr Makar, for help in proof� 
reading; Zonia Keywan, for doing the translations; Stephan Szpak, 
for compiling the index and Hanna Malyk for re�typing often 
illegible texts. 

Yevhen Shtendera 
Petro J. Potichnyj 
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СТАТТІ й МАТЕРІЯЛИ 

П. Полтава. 

КОНЦЕПЦІЯ САМОСТІЙНОЇ УКРАЇНИ І ОСНОВНА 
ТЕНДЕНЦІЯ ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СВІТУ 

Концепція самостійної України — це, передусім, концеп� 
ція самостійної української держави, побудованої українським 
народом на його етнографічних землях. 

Як показує вся історія людства, прагнення народу до 
самостійного державного життя є його органічним природним 
прагненням. Кожний народ завжди старався забезпечити своє 
існування і створити найкращі умовини для свого розвитку 
через власну державну організацію. У власній державній орга! 
нізації й через неї кожний народ найкраще, найповніше про! 
являв завжди своє національне "я". 

Глибоко органічним, природним прагненням є і прагнен! 
ня українського народу до самостійного державного життя. Це 
прагнення завжди було властиве українському народові. Ке! 
руючись цим прагненням, український народ побудував у X! 
XI ст. першу в своїй історії державну організацію — Київську 
Русь. Керуючись цим прагненням, український народ побуду! 
вав 1648 р. свою власну державну організацію — Козацьку 
Республіку. Керуючись цим прагненням, український народ 
утворив 1918 р. на своїх: землях Українську Народню Респуб! 
ліку. Керуючись цим прагненням, український народ ніколи 
не переставав; як і не перестає тепер, боротися за своє націо! 
нальне й політичне визволення в періоди бездержавного існу! 
вання. Концепція самостійної України, що за її здійснення бо! 
реться сьогодні український народ; є, отже, насамперед, вияв� 
ленням природного прагнення українського народу до само� 
стійного державного існування, притаманного йому від самого 
початку його історичного існування. 
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Концепція самостійної України зродилася також як ре� 
зультат гіркого історичного досвіду українського народу. 

У боротьбі проти степових орд, у боротьбі проти імпе! 
ріалізму російських царів і польської шляхти українському 
народові не вдалося втримати безперервно на протязі своєї 
історії свою національну державну організацію. Київська Русь 
впала під ударами татар. Козацька Республіка не!встоялась у 
боротьбі на Два фронти: проти царської Росії і шляхетської 
Польщі. Після занепаду Польщі українськими землями поділи! 
лися Росія й Австро!Угорщина. Українська Народня Респуб! 
ліка впала в боротьбі проти більшовицької Москви та імперіа! 
лістичної Варшави. В межах чужонаціональних держав укра! 
їнський народ цілі сторіччя терпів жорстокий гніт, визиск, 
знущання. В той час, коли інші державні народи робили ве! 
личезні кроки вперед у всіх галузях свого життя, український 
народ щораз більше підупадав: він попадав у щораз більше 
безправне становище, у щораз більшу економічну нужду; зну! 
щання окупантів із його мови, культури, звичаїв ставали що! 
раз більше нахабними. Це безправне становище українського 
народу в основному не змінилося й тоді, коли заходили на! 
віть деякі зміни в режимах імперій, у межах яких він пере! 
бував. Всякі "демократичні" реформи у Відні, " стичні" 
революції у Москві — не впроваджували жодних суттєвих змін 
у невільне становище українського народу. 

В такій ситуації українському народові неважко було 
зрозуміти, що єдиною причиною всіх його лих є брак націо! 
нальної незалежности, брак власної самостійної держави. Кон! 
кретним могутнім виявленням цієї свідомости є утворення ук! 
раїнським народом 1918 р. — на руїнах царської Росії та Ав! 
стро!Угорщини — Української Народньої Республіки, а потім, 
вся та героїчна збройна й політична боротьба, що він її вів в 
обороні цієї держави впродовж 1918!20 pp. Конкретним мо! 
гутнім виявленням цієї свідомости є та революційна підпільна 
боротьба, що її вів український народ за свою самостійну дер! 
жаву в період між двома світовими війнами, є та революцій! 
на повстанська боротьба, що її розгорнув український народ 
проти гітлерівських та московсько!більшовицьких окупантів у 
період  другої світової війни і що її проти  московсько!більшо! 
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вицьких окупантів він і далі веде сьогодні, після закінчення 
другої світової війни. 

І, саме та обставина, що концепція самостійної України 
зродилася з природного прагнення українського народу до 
самостійного державного життя та що вона зродилася як ре! 
зультат його власного болючого історичного досвіду — саме 
ця обставина вирішує про те, що ця концепція є для укра! 
їнського народу тією найвищою істиною, проти якої немає 
жодного арґументу, спроможного її зруйнувати. Саме та об! 
ставина, що концепція самостійної України відповідає най! 
глибшим, віковим прагненням українського народу й що вона 
зродилася як висновок з тих кількох сторіч, що їх прожив 
український народ в умовах окупантського гніту та експлуа! 
тації, вирішує про те, що ця концепція — найбільш логічна, 
реальна, життьова, отже, єдиноправильна й єдиноможлива для 
українського народу політична концепція. Саме ця обставина 
вирішує також про те, що український народ ніколи не пере� 
стане боротися за повне здійснення цієї концепції, хоча б на� 
віть це коштувало йому найбільше жертв, і хоча б проти себе 
він мав увесь світ. 

Концепція самостійної України — це, також, концепція 
такого суспільного ладу в майбутній українській державі, за 
якого не існуватиме експлуатація людини людиною. Цей лад 
буде спиратися на національно!державну й кооперативну влас! 
ність у промисловості, банковості, торгівлі, на національно!дер! 
жавну власність на землю при індивідуальному або колектив! 
ному, в залежності від волі населення, землекористуванні. 

Така концепція суспільно!економічного ладу в майбутній 
українській державі, насамперед, відповідає фактичному ста� 
новищу в цьому відношенні на українських землях сьогодні. 
На українських землях не існує сьогодні приватної власности 
ні в промисловості, ні в торгівлі, ні в банковості, не існує при! 
ватної власности на землю. Економічна експлуатація україн! 
ського народу основана сьогодні на колоніяльно!безправному 
політичному і економічному становищі України в системі біль! 
шовицького СРСР. Соціяльне поневолення українського пра! 
цюючого народу здійснюється сьогодні клясою більшовицьких 
вельмож, упривілейованою політично і, вслід  за цим, еконо! 
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мічно. І саме ці два моменти — колоніяльне становище Украї! 
ни в системі більшовицького СРСР і соціяльне поневолення 
працюючих мас українського народу більшовицькими вельмо! 
жами — саме ці два моменти, і ніщо інше, є основною при! 
чиною економічної нужди українського народу сьогодні. Ці 
два моменти зникнуть, коли український народ здобуде повну 
політичну самостійність і побудує свій внутрішній політичний 
і суспільний лад на справедливих демократичних основах. То! 
ді, і лише тоді, принцип суспільної власности можна буде пов! 
ністю поставити на службу українському народові, — наро! 
дові селян, робітників та інтеліґенції. Лише тоді принцип су! 
спільної власности стане основою справді щасливого, справді 
заможного, справді культурного життя українського народу, 
стане могутнім рушієм розвитку продукційних сил України. 
Поворот до капіталізму у випадку України був би з кожного 
погляду кроком назад, реґресом. Такий висновок зробив укра! 
їнський національно!визвольний революційний рух, враховую! 
чи ввесь дотеперішній досвід людства в цьому відношенні, в 
тому числі і досвід українського народу, враховуючи погляди 
на ці справи найавторитетніших передових представників як 
науки, так і практичної політики. 

Український народ, як кожний народ у світі, не живе 
ізольовано: він живе серед багатьох народів, — своїх ближчих 
і дальших сусідів. Не проходить ізольовано, широко беручи 
справу, і визвольна боротьба українського народу. Вона про! 
ходить у той час, коли десятки народів світу борються, часто 
також дуже завзято, за здійснення своїх політичних і суспіль! 
них ідеалів. Вона проходить у той час, коли десятками міль! 
йонів людей у світі, духовною елітою людства, відповідальни! 
ми керівниками світової політики оволодівають певні ідеї. Нам 
цікаво з'ясувати» отже, який зв'язок існує між боротьбою укра! 
їнського народу і тим усім, що діється тепер у світі. Ідеться 
про те, щоб вияснити, чи прагнення українського народу збі! 
гаються з такими ж прагненнями більшости народів світу, чи 
український народ, борючись за самостійну Україну, іде в но! 
гу з тим усім, що доконується в світі, чи навпаки. Позитивна 
відповідь на ці питання означатиме не лише те, що україн! 
ському народові буде легше здійснити  свої прагнення тому, на! 
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приклад, що він може розраховувати на співчуття, зрозумін! 
ня, навіть, можливо, на підтримку для своєї боротьби з боку 
свого оточення. Позитивна відповідь на ці питання означатиме 
насамперед те, що визвольна боротьба українського народу є 
органічною частиною того великого історичного процесу, який 
проходить в цілому світі, що ця боротьба, з точки зору цього 
процесу, є цілком закономірним явищем, викликаним могут� 
німи, діючими у всесвітньому маштабі, непереможними силами. 
Позитивна відповідь на ці питання означатиме, що визвольна 
боротьба українського народу не є тією колодою, що впала 
впоперек шляху історичного розвитку й гальмує його просу! 
вання вперед, а що ця боротьба є одним із струмків, який, 
пливучи в спільному напрямі, вливається у загальне річище 
історичного потоку, посилює його і приспішує його посування 
вперед. З'ясувати ці всі питання саме й означає з'ясувати, ос! 
кільки концепція самостійної України відповідає розвитковим 
тенденціям сучасного світу. 

Сучасний світ, який уже давно ввійшов у смугу величез! 
них політично!суспільних перемін, сьогодні ще далеко не уста! 
білізований. В усьому світі, серед більшости народів, в тому 
числі й серед найбільш цивілізованих, доконуються дуже ко! 
рінні переміни, зникають одні, часто великі і могутні, держа! 
ви, а на їх місце появляються інші. Серед великих потрясень 
руйнуються одні політичні форми та інституції, відживають 
свій вік одні ідеї, а їх місце займають інші. Щораз більше 
довір'я втрачають у суспільствах старі принципи суспільно! 
економічного ладу й поширюються інші погляди, протилежні 
старим принципам. У зв'язку з цим для українського націо! 
нального визвольного руху важливою справою є знати, оскіль! 
ки він являє собою те нове, об'єктивно�проґресивне, яке тільки, 
хоч би серед великих мук, народжується у світі — отже, те 
нове, до якого належатиме майбутнє. Бо так дотепер завжди 
було в історії: серед великих потрясень руйнувався старий 
світ і родився новий, родилися нові політичні й суспільні; фор! 
ми, які в порівнянні до старих були завжди більше проґре! 
сивними. Вони тому й завойовували майбутнє. В обличчі тих 
усіх великих перемін, які доконуються в сучасному світі, укра! 
їнському національно!визвольному рухові  важливо з'ясувати 
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собі те, чим він є так у всесвітньому історичному аспекті, як 
і в аспекті історії українського народу: епілогом минулого, 
яке відмирає, чи прологом майбутнього, яке лише народжу! 
ється та перемагає й якого жодна сила не зможе зупинити 
на його шляху вперед аж до повної перемоги. 

Поставлення цих двох питань: чи наша боротьба згідна 
з розвитковими тенденціями сучасности й чи вона це те нове, 
яке лише народжується у світі, отже, те нове, до якого нале! 
жить майбутнє — поставлення цих двох питань актуальне не 
лише з огляду на події, які відбуваються сьогодні в світі. Воно 
актуальне також з огляду на ті напади, яких зазнає український 
національно�визвольний рух із боку своїх найзапекліших во� 
рогів — з боку московсько�більшовицьких імперіалістів та їх� 
ніх аґентів. Вони докладають усіх зусиль на те, щоб доказати, 
що український визвольно!революційний рух нібито реакцій! 
ний, що він не відповідає сьогоднішній дійсності ні на Украї! 
ні, ні в світі та що він, як невідповідний "об'єктивним зако! 
нам суспільного розвитку", не може перемогти. Ось що пише, 
наприклад, в цій справі якийсь Новиченко: 

"Всякій реакційній ідеології (має на увазі ідеологію українського на4 
ціоналізму — П. П.) завжди бракує, хоча б за видимістю переконливих, пози4 
тивних арґументів, які вона могла б брати з сучасної дійсности. І це поясню4 
ється дуже просто, бо сама дійсність з основними тенденціями ЇЇ розвитку є 
найсильнішим доказом проти такої ідеології" ("Радянська Україна* від 30. 3. 
1946 p.). 

Позитивна відповідь на поставлені нами питання буде 
доказом того, до якої міри брехливі такі, як от ми зацитува! 
ли, і їм подібні погляди московсько!більшовицьких імперіялі! 
стів та їхніх аґентів, що їх вони поширюють серед українсько! 
го народу. А за "переконливими позитивними арґументами" 
всяким новиченкам і їм подібним радимо пошукати в підпіль! 
ній літературі українського революційно!визвольного руху, в 
його програмі, в самому житті. Там вони їх знайдуть у такій 
кількості, яка певно задовольнить кожну неупереджену, здібну 
самостійно думати людину. 
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I. 

Концепція самостійної України, національно!визвольна 
революційна боротьба українського народу є складовою час! 
тиною тієї загальної світової проблеми, що її звичайно окрес! 
люють як "національне питання". Національне питання виник! 
ло в результаті народження ідеї нації. В нашій статті ми в 
основному розглянемо, як виникла й розвивається ідея нації, 
як одна з тих основних сил, що впливають на формування 
сьогоднішнього історичного процесу; яка вага і стан цієї ідеї 
серед усіх інших факторів, що формують історичний процес, 
як практично розв'язується національне питання впродовж 
останнього сторіччя, наскільки воно актуальне і сьогодні, як 
воно може розвиватися в майбутньому. 

Ідея нації, в сучасному значенні цього поняття, виникла 
в період великої французької революції. Французька револю! 
ція 1789 р. також започаткувала ту велику смугу перемін в 
історії Европи і, можна сказати, в історії цілого світу, яка 
тягнеться аж до сьогодні. Тому від цієї революції ми й поч! 
немо розгляд намічених нами питань. 

У великій французькій революції боровся т. зв. "третій 
стан" (молода, головно торговельна, буржуазія, молодий про! 
летаріят, селянство) проти існуючого до того часу у Франції 
февдально!абсолютистичного ладу. Третій стан піднявся на бо! 
ротьбу під гаслом "воля, рівність, братерство", за побудову 
конституційно!парляментарної держави, за т. зв. суверенність 
нації. Ідею суверенноети нації вперше висунув і клясично зде! 
фініював предтеча французької революції— Руссо. Він твер! 
див, іменно, що найвища влада в державі повинна репрезен! 
тувати собою загальну волю нації. Під нацією Руссо розумів 
загал усіх громадян тодішньої французької держави, тобто го! 
ловно третій стан, який становив у той час 98% населення 
Франції. Так то під час великої французької революції в бо� 
ротьбі за суверенність народу зродилася ідея  нації, тобто ді! 
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йшло до визнання нації окремим суспільним і політичним пред� 
метом. 

В період французької революції (до того часу слово 
"нація" мало ще інше значення) під нацією розумілося загал 
усіх громадян однієї держави без огляду на їх етнічне по! 
ходження. Та дуже скоро, вже в перших десятиріччях XIX ст., 
нацією почали називати окремі національності, тобто такі люд! 
ські спільноти, які відповідають сьогоднішній нашій дефініції 
слова "нації". На ці спільноти перенесено також поняття су! 
веренності. Цей процес у значній мірі приспішили війни На! 
полеона. Вони причинилися дуже сильно до поширення серед 
різних народів, крім ідеї демократизму, також національної 
свідомости, — того невід'ємного елементу ідеї націй, який, з 
одного боку, спричинив її виникнення і, з другого боку, є її 
конечним наслідком. 

Де в кого з читачів цієї статті може постати питання: 
як це можливе, щоб ідея нації зродилася щойно в першій по! 
ловині XIX ст., коли загально відомо, що нації об'єктивно існу! 
вали далеко раніше? 

Народи (поняття народу сьогодні цілком покривається 
з поняттям нації), як окремі людські спільноти, що утворили! 
ся насамперед на основі спільного походження, спільної мо! 
ви, спільно замешкуваної території, подібного характеру й, 
потім, на основі спільної боротьби з чужинцями, спільного 
життя у спільній державній організації, спільної культури — 
існують від найдавніших часів людської історії. Вже і єгиптя! 
ни, і перси, і греки, і римляни були в свій час окремими зфор! 
мованими народами. Від найдавніших часів народи, керуючись 
своїми природними прагненнями, утворювали свої держави, в 
обороні свого самостійного життя провадили дуже завзяті вій! 
ни, провадили визвольну боротьбу. Все це діялося, одначе, при 
майже відсутності тієї свідомости, що народ, як окрема люд� 
ська спільнота, має право на самостійне життя. Усвідомлення 
людьми того, що таким людським спільнотам, як народи, на! 
лежать окремі політичні права, що воля такої спільноти "су! 
веренна", що право жити вільним життям дане нації самою 
"природою", що це право "законне", — така свідомість зро! 
дилася  щойно  з кінцем XVIII  і початком XIX ст. А тому що 
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усвідомлення саме цих справ становить суть ідеї нації, ми й 
говоримо, що ідея нації зродилася з кінцем XVIII і початком 
XIX стол. 

В залежності від різного політичного становища різних 
народів різно політично конкретизувалась і ідея  нації. 

У випадку Франції ідея нації, як ми вже про те згаду! 
вали, політично сконкретизувалася як вимога суверенности 
народу з тим, що під народом розумівся загал усіх громадян 
держави. Тому що Франція була національно однорідною дер! 
жавою, ідея нації у цьому випадку не протиставилася держа! 
ві, а покривалася з нею. Під нацією розумівся народ, який 
має свою державу. 

Трохи пізніше, у випадку німецького та італійського на! 
родів, ідея нації сконкретизувалася як прагнення цих народів 
до національного об'єднання в одній національній незалежній 
державі. Саме таке сконкретизування ідеї у цьому випадку 
було зумовлене політичною роздрібленістю, в якій перебува! 
ли німецький та італійський народи. Т. зв. "Священна римська 
імперія німецької нації", політичний твір середньовіччя, до 
початку XIX ст. розпалася на 296 маленьких держав. На те! 
риторії сьогоднішньої Італії існувало також кільканадцять дер! 
жав. Такий стан політичної роздріблености надзвичайно галь! 
мував політичний та економічний розвиток цих народів. В той 
же час інші народи, які були об'єднанні в одних національ! 
них державах, надзвичайно проґресували й забезпечували за 
собою цілковиту перевагу в світі. Піднятися з стану політично! 
го занепаду, догнати інші народи німці та італійці могли ли� 
ше шляхом об'єднання німецького та італійського народів у 
національних державах. 

В Італії змагання до об'єднання було також тісно пов'я! 
зане з питанням визволення частини Італії з!під панування чу! 
жоземної країни — Австрії. Національна боротьба за об'єднан! 
ня прибрала тут форми підпільної революційної боротьби 
(Мацціні, Ґарібальді). Вона переходила часто в боротьбу окре! 
мих італійських держав проти Австрії. 

Ще інакше сконкретизувалася політично ідея нації всю! 
ди там, де народи, живучи на суцільній національній тери! 
торії, не творили  жадних держав і були цілковито під пану! 
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ванням держави, в якій панівним народом був чужий народ. 
Всюди там народи були піддані національному (політичному 
й культурному) гнобленню та економічній експлуатації. Тут 
ідея нації сконкретизувалася політично, як прагнення окремих 
недержавних народів до побудови власних національних дер� 
жав. Тим самим ідея нації виступала там як сила, скерована 
проти існуючої держави, як сила, що змагала до повалення 
існуючої держави й побудови на їі руїнах нової національної 
державної організації. 

Так сконкретизувалася й конкретизується ідея нації у 
всій південносхідній і східній Европі, в Азії і всюди там у 
світі, де, з одного боку, є людські спільноти, які усвідомили 
собі те, що вони є нацією, і де, з другого боку, ці спільноти 
поневолені та експлуатовані чужонаціональними державами. 
Цей процес посувався й посувається з незвичайною силою впе! 
ред. Щораз нові й нові народи заявляють про своє прагнення 
визволитися з!під чужоземного панування. 

Деякі Народи Азії, Европи, Південної Америки, будучи 
формально самостійними, попали в економічну і, вслід за тим, 
політичну залежність від деяких великих, економічно сильних 
держав. Уci ці народи в останній час почали змагати до пов! 
ної фактичної самостійности через досягнення максимуму еко! 
номічної незалежности. 

Як бачимо, ідея нації завжди дуже тісно пов'язана з 
питанням єдиної й цілковито самостійної національної держав� 
ної організації. Це підтверджується всім минулим і теперішнім 
історичним досвідом людства у цьому питанні. У формі неза! 
лежної національної держави ідея нації здійснилася найско! 
ріше й повністю у Західній Европі. Натомість в інших частинах 
Европи й у цілому світі вона ще далеко не здійснена повністю. 
Цим пояснюється й та обставина, що саме тут стоїть так гос! 
тро т. зв. національне питання. Під ідеєю нації ми в дальшо� 
му в нашій статті будемо розуміти саме ідею національної не� 
залежности народу в його власній самостійній державній орга� 
нізації. 
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II. 

На формування історичного процесу, на його зміст, на 
його основний напрям завжди впливає не один, а багато фак! 
торів, не одна, а багато сил. Цими силами є нації з своїми 
окремими змаганнями, суспільні кляси з різними, часто супе! 
речними інтересами, різні суспільно!політичні ідеї, економіка. 
Ці сили, різні щодо величини, діють часто в різних, навіть про! 
тилежних напрямах. Вони часто перехрещуються, зударяються. 
Можна сказати, що історичний процес — це постійне перехре! 
щування, зударювання, боротьба багатьох різних сил. Під 
впливом цих різних сил, що діють одночасно, історичний про! 
цес приймає певний означений напрям, в ньому з'являється 
певна тенденція. Зрозуміло, що на напрямній історичного про! 
цесу, на його змісті найсильніше позначується найбільша си! 
ла, що діє в дану епоху. Отже ми, коли хочемо визначити тен! 
денцію розвитку сучасного світу, крім ідеї нації, мусимо взя! 
ти до уваги й усі інші найважливіші сили, які вирішально 
впливали на формування історичного процесу, від кінця XVIII 
ст. почавши аж до наших днів. Розвиток ідеї нації ми мусимо 
розглядати на тлі зудару багатьох інших сил, що діють у дану 
епоху. 

Як ми вже згадували, на початку великої французької 
революції ввесь третій стан, тобто молода буржуазія, дрібне 
міщанство, молодий пролетаріят і селянство Франції бороли! 
ся разом під гаслом "воля, рівність, братерство". Ці гасла, особ! 
ливо два перші, знайшли своє правне оформлення у відомому 
акті французької революції — "декларації прав людини і гро! 
мадянина". Гасло "свобода, рівність, братерство", ідеї "декля! 
рації прав людини і громадянина" поширилися у цілій Европі. 
Цьому сприяли численні війни, що їх вів у всій Европі На! 
полеон .       

В парі з розвитком технічних винаходів у XVIII ст. йшов 
і розвиток капіталістичного  способу виробництва. Утворюва! 
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лися щораз нові галузі промисловости, росли щораз нові фаб! 
рики й заводи. Особливо бурхливо розвивається капіталізм у 
Західній Европі в XIX ст. Розвиток капіталістичного способу 
виробництва спричинився до утворення двох нових суспільних 
кляс: буржуазії, яка володіла засобами капіталістичного ви! 
робництва, та пролетаріяту, який продавав капіталістам працю 
своїх рук. Економічні інтереси цих двох нових суспільних кляс 
були часто протилежні.  

Буржуазія, будучи економічно найсильнішою клясою у 
суспільстві, т. зв. права громадянина використала цілковито 
лише для себе і закріпила за собою також панівне політичне 
становище в державі. Це ще більше поглибило антаґонізм між 
буржуазією і працюючими. Пролетаріят і селянство (зокрема 
пролетаріят) опинилися на становищі громадян, безсильних по! 
літично й визискуваних економічно. На цій основі в половині 
XIX ст. виникли ідеї соціялізму. Для боротьби за здійснення 
цих ідей робітнича кляса почала організуватися в окремі по! 
літичні партії. 

Також в XIX ст. як головні сили історичного процесу 
виступають: а) ідея нації, яка була причиною того, що цілі 
окремі народи розпочали активну боротьбу за здійснення сво! 
їх загальнонаціональних ідей; б) ідея демократичної конститу� 
ційної парляментарної держави; вона підняла на боротьбу про� 
ти февдально�абсолютистичної системи весь т. зв. третій стан; 
в) нові суспільні кляси — буржуазія і пролетаріят, які часто 
діють, керуючись лише власними клясовими інтересами, і не 
оглядаються на потреби цілої нації, при чому пролетаріят, 
як правило, виступає під прапором ідеї соціялізму. Ці сили — 
політичні ідеї та суспільні кляси зі своїми окремими еконо! 
мічними інтересами — мали вирішальний вплив на формуван! 
ня історії людства впродовж цілого XIX і XX ст. Вони впли! 
вають вирішально на формування історичного процесу й сьо! 
годні. 

Маючи на увазі оці сили, які виникли в основному у зв'яз! 
ку з розвитком капіталістичного способу виробництва, не важ! 
ко схарактеризувати загальний зміст і характер тих усіх істо! 
ричних подій і явищ — тих усіх воєн, революцій, політичних 
рухів, організацій, політичної та економічної  боротьби, що ма! 
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ли місце в тому історичному періоді, що його обговорюємо. 
Загальний зміст цих усіх подій і явищ (маємо на увазі головно 
історію европейських країн) характеризують такі основні мо! 
менти: а) спільна спочатку боротьба буржуазії, пролетаріяту 
та селянства окремих народів проти февдально!абсолютистич! 
ного ладу за "природні права" людини, за парляментарну фор! 
му правління, за демократію, отже боротьба за зміну внутрі! 
шніх політичних устроєвих форм в окремих найбільш цивілі! 
зованих країнах; б) боротьба між буржуазією й земельною ари! 
стократією, з одного боку, і пролетаріятом та селянством, з 
другого, яка ведеться в середині окремих країн в ім'я окре! 
мих клясових інтересів; в) боротьба окремих цивілізованих кра! 
їн, керованих, як правило, буржуазією, часто також у спілці 
з земельною аристократією, за захоплення колоній; г) бороть! 
ба цих країн за перерозподіл колоній і сфер впливів;. д) по! 
силена боротьба за здійснення ідеї нації. 

Спробуймо сконфронтувати цю нашу загальну характе! 
ристику змісту історичного процесу обговорюваного періоду 
з конкретними замітнішими історичними фактами. 

Наполеонські війни, які становлять пряме продовження 
війн, що їх була змушена вести Франція ще в період розгор! 
тання революції і які тривали аж до 1815 р. — це, з одного 
боку, оборонні війни від наступу европейської февдально!абсо! 
лютистичної реакції, з другого ж боку — це намагання фран! 
цузької буржуазії забезпечити собі економічні й політичні впли! 
ви та панування в Европі. Російсько!турецька війна в pp. 1806! 
1812, яку провадилося за загарбання Росією Басарабії — це 
війна в інтересах російського дворянства. Російсько!іранська 
війна 1804!1813 pp., яку провадилося за здобуття нових коло! 
ніальних територій (Грузія), за забезпечення права російської 
торгівлі в Ірані, на Каспійському морі — це війна в інтересах 
російського дворянства й російської торговельної буржуазії. 
Боротьба англійців проти магараджських князівств Індії в pp. 
1817!1818, — це війна за закріплення панівного становища ан! 
глійської буржуазії в Індії. Повстання німців проти Наполеона 
у Вестфалії 1809 р. — боротьба за національне визволення, от! 
же боротьба в ім'я ідеї нації. Повстання греків проти Туреччини 
1821 р. — боротьба в ім'я ідеї нації. Повстання  сербів проти 
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Туреччини на початку XIX ст. — боротьба в ім'я ідеї нації. 
Липнева революція у Франції 1830 р. — боротьба робітників, 
міщанства (дрібна буржуація), селянства проти монархії, за 
демократичну республіку. Листопадове повстання поляків про! 
ти Росії 1830 р. — боротьба в ім'я ідеї нації. Чартистський 
рух в Англії (початок виникнення 1835!38 pp.) — це боротьба 
англійського пролетаріяту проти англійської буржуазії. "Опі! 
юмна війна" Англії проти Китаю 1839!42 pp. — боротьба ан! 
глійської буржуазії за економічне підпорядкування Китаю. Ре! 
волюції у Франції, Німеччині, Австрії, Італії 1848 р. — бороть! 
ба третього стану проти февдально!абсолютистичного ладу в 
окремих країнах, за демократію, конституцію. В дуже багатьох 
випадках ця боротьба велася також в ім'я ідеї нації: за націо! 
нальне визволення (Мадярщина, Галичина, Чехія), або за на! 
ціональне об'єднання (Італія, Німеччина). Тому що 1848 р. про! 
будив до самостійного життя багато народів, він і дістав на! 
зву "весни народів". В багатьох випадках у цій революції ви! 
ступає організована робітнича кляса з своїми окремими дома! 
ганнями (Люї Блян у Франції). 

Ми могли б далі перераховувати окремі історичні фак! 
ти, але вже перераховані нами окремі найважливіші факти 
періоду 1848 p., мабуть, достатньо переконливо підтверджують 
нашу загальну характеристику змісту історичних подій упро! 
довж останнього півтора сторіччя. Якщо йдеться, головно, про 
історію европейських країн, то лише дуже незначна кількість 
і то цілком незначних подій може своїм змістом не відпові! 
дати нашій загальній характеристиці. 

Як бачимо, ідея нації є лише один із кількох факторів, 
які впливають на розвиток історичного процесу світу та його 
формують. Нам тому цікаво буде знати, яка роля, яке станови� 
ще ідеї нації серед тих багатьох інших факторів, які діють 
одночасно з нею, часто паралельно, але часто й у протилежно� 
му напрямі. 

Спочатку відповімо на питання про те, які сили, що діють 
з ідеєю нації одночасно, діють з нею паралельно. 

Силою, що діє паралельно з ідеєю нації, є ідея конститу! 
ційної, парляментарної держави, ідея демократії. Ба навіть, 
ідея нації у великій мірі саме своє виникнення  завдячує де! 
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мократичним ідеям. Без ідеї правної рівности всіх громадян 
держави не могла б виникнути ідея суверенности народу. А 
як ми вже про це говорили, лише з ідеї суверенности нації, 
висуненої французькою революцією, розвинулася ідея націо! 
нальної незалежности народів у власних самостійних націо! 
нальних державах. Боротьба за демократичні перетворення, 
яка розгорнулася в XIX ст. серед усіх народів Европи, ніколи 
не була скерована проти ідеї національної незалежности на! 
родів. Навпаки, ця боротьба, охоплюючи широкі маси, підно! 
сила національну свідомість, оздоровлювала внутрішні відно! 
сини й через те скріплювала саму націю. Можна просто сказа! 
ти, що ідея нації може існувати лише, разом з ідеєю політичної 
демократії. 

Чи йдуть у розріз, зударяються з ідеєю нації інтереси 
буржуазії? 

В перших трьох чвертях XIX ст. буржуазія в своїх краї! 
нах очолювала боротьбу за демократичні перетворення. Бо! 
ротьба ж за демократію, як це ми тількищо ствердили, лише 
скріплює ідею нації та її органічно доповняє. В цьому випадку 
інтереси буржуазії не йдуть у розріз, не зударяються з ідеєю 
нації. В багатьох випадках боротьба буржуазії за демократію 
була зв'язана з боротьбою за національне об'єднання або на! 
ціональне визволення власного народу. Зрозуміло, що в цьому 
випадку інтереси буржуазії не суперечні інтересам цілої нації. 
Тут не можна говорити про буржуазію, як про окрему силу 
історичного процесу; вона виступає тут як складова тієї біль! 
шої сили, що нею є ввесь народ. 

Закріпивши за собою, одначе, панівне економічне й по! 
літичне становище, буржуазія найбільш цивілізованих країн 
привела до надужиття, до вульгаризації, ідеї нації щодо влас� 
них народів. Ми маємо на увазі намагання буржуазії прикри! 
вати т. зв. національними інтересами свої імперіялістичні пра! 
гнення загарбувати щораз нові території, підкорювати щораз 
нові, слабші народи. 

Загально відомо, напр., що в загарбанні Екваторіяльної 
Африки була зацікавлена насамперед французька буржуазія, у 
загарбанні Камеруну була зацікавлена насамперед німецька 
буржуазія, в підкоренні бурів — англійська  буржуазія і ніхто 
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інший. Робітничим і селянським масам, дрібній буржуазії, 
тобто величезній більшості французького, німецького й англій! 
ського народів, лише в порядку бенкетних лишків діставалася 
мізерна частина того, що на загарбуваних територіях здобува! 
ла буржуазія названих країн. Одначе завойовувати колонії чи 
потім їх боронити мусіли саме ці селянські й робітничі маси. 
І саме для цих селянських і робітничих мас буржуазія ство! 
рювала леґенди про т. зв. "національні інтереси", про "культур! 
ницькі місії" окремих націй. Відомо також, що загарбання схід! 
ньої й південносхідньої Европи було вигідне насамперед гітле! 
рівській правлячій кліці. Загарбання Балканів, Абіссінії було ви! 
гідне насамперед фашистській кліці, італійській буржуазії. 
Щоб замаскувати від більшости народу дійсні причини війни, 
щоб заґітувати цю більшість народу для війни, треба було йо! 
му вказати якісь ідейніші цілі, ніж вузькі інтереси правлячих 
клік, треба було йому створити якісь "патріотичні" леґенди. 
Такою леґендою у випадку гітлерівської Німеччини була теорія 
про те, нібито німецький народ душиться на своїй національ! 
ній території, і теорія про расову вищість німецького народу, 
який, нібито, є найбільш творчим народом, і що йому на цій 
основі прислуговує право панувати над іншими народами. Іта! 
лійські фашисти творили леґенду про те, нібито найвищим на! 
ціональним завданням італійського народу є відновлення рим! 
ської імперії. Мілітаристична Японія, прикриваючись гаслом 
"Азія для азіятів", змагала підкорити під своє панування ба! 
гато азійських народів. Зрозуміло, що в такий спосіб бур! 
жуазія і правлячі кола окремих країн лише надуживали ідеї 
нації, її вульґаризували. Ідея нації своєю суттю ні в якій мірі 
ані не зв'язана з жодним імперіялізмом, ані його не виправ! 
дує. Вона вимагає суверенної рівности всіх народів. Ідея на! 
ції — це право кожного народу на цілковиту суверенність у 
власній державі. Саме життя, перевернувши догори ногами всі 
пляни і німецьких кайзерів, і гітлерівців, і мусолінівців, най! 
краще здемаскувало вульґаризацію ідеї нації імперіялістами. 
             Коли щодо власного народу буржуазія часто лише вуль! 
ґаризує ідею нації, то щодо інших, чужих народів буржуазія 
панівних народів з'являється силою, скерованою прати ідеї 
нації.    Буржуазія  таких країн, як Росія,   Німеччина,   Австро! 
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Угорщина разом із земельною аристократією гнобила й експлу! 
атувала українців, поляків, чехів, словаків, сербів, хорватів, ру! 
мунів, народи Надбалтики, народи Кавказу й Середньої Азії. 
Буржуазії західноевропейських країн побудували впродовж 
XIX ст. величезні колоніальні імперії, в яких опинилися десят! 
ки народів Азії, Африки, Америки. Всі ці народи гноблено і 
в багатьох випадках ще сьогодні їх гноблять політично й куль! 
турно, експлуатовано й експлуатують економічно. Під кінець 
XIX ст. західньоевропейська буржуазія вспіла розділити поміж 
себе дослівно ввесь світ. Всі західньоевропейські держави — 
Англія, Франція, Португалія, Еспанія, Бельгія, Голляндія, Іта! 
лія — стали колоніяльними державами. Потоптавши право ба! 
гатьох колоніяльних і европейських народів жити самостійним 
життям, буржуазія виступила як сила, скерована проти ідеї 
нації. 

Якщо йдеться про робітничу клясу, то вона в перших 
десятиріччях XIX ст. щойно творилася. Найчисленніша вона 
була в той час в Англії та Франції. Опинившись у незавидному 
економічному становищі, робітники вже на початку XIX ст. 
розпочали боротьбу в обороні своїх клясових інтересів. Ця бо! 
ротьба проходила спочатку неорганізовано й була слаба. По! 
мітніші прояви цієї боротьби — це в Англії знищування машин 
робітниками, чартистський рух (боротьба зорганізованих у ро! 
бітничі асоціяції робітників за демократичні форми в Англії), 
у Франції — творення таємних організацій, виступ робітників 
шовкової промисловости в Ліоні, повстання паризького проле! 
таріяту 1848 p., у Німеччині — повстання сілезьких ткачів 
1844 р. В основному ця боротьба не виходила поза межі еко! 
номічної боротьби або велася під гаслами демократичних ре! 
форм у державі. Тому й ця боротьба робітничої кляси в цьому 
періоді не скерована проти ідеї нації. 

Робітнича кляса стала серйозним фактором історичного 
процесу лише після того, як виник соціялістичний рух, тобто 
лише після того, як вона почала організуватися у політичні 
партії, які у своїй політиці керувалися теорією соціялізму. То! 
му ми в дальшому не будемо говорити окремо про робітничу 
клясу й стичні ідеї, а просто будемо говорити про со! 
ціялістичний рух, як силу історичного процесу. 
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Найосновніше розробленою й водночас найбільш поши! 
реною в певний час соціялістичною теорією був марксизм. 
Марксизм своїми основними положеннями скерований проти 
ідеї нації.  Основні ці положення такі: 

1. Нація — явище історичне, а не властиве всякому су! 
спільству. Вона виникла і складається в основному в епоху 
розвитку капіталізму. Вже за капіталізму починається процес 
відмирання нації:  щораз більше зникають відокремленість і 
протиріччя між націями, щораз більше наростають елементи 
нової інтернаціональної суспільности. 

2. Історія людства — це по суті боротьба суспільних 
кляс між собою за свої економічні інтереси. Національний мо! 
мент в історії відограв і відограє цілком підрядну ролю. 

3. Пролетаріят своєю природою інтернаціональний, він 
"не має батьківщини". Пролетаріят повинен визволитися від 
усяких "національних забобонів", що ними є "загальнонаціо! 
нальні ідеї", "добро нації", "честь нації" тощо. 

4. Добробут людства прийде щойно тоді, коли перемо! 
же об'єднана робітнича кляса кількох, хоча б найбільш циві! 
лізованих, країн. З моментом перемоги робітничої кляси від! 
паде  потреба в державних   національних організаціях.    Нова 
анаціональна суспільність утворить єдину суспільно!економіч! 
ну організацію. Передумови до цього створюються вже в пе! 
ріод капіталізму, який щораз більше зближує народи між со! 
бою. Пролетаріят є тією суспільною клясою, яка розвиваєть! 
ся та до якої буде належати майбутнє. 

5. Здійснити ідеї соціялізму пролетаріят може лише шля! 
хом всесвітньої пролетарської революції і встановлення дик! 
татури пролетаріяту, тобто шляхом насильного повалення існу! 
ючого політичного суспільного ладу. 

Таке приблизно ставлення, супроти ідеї нації зайняв те! 
оретично марксизм у період свого виникнення, тобто в поло! 
вині XIX ст. 

Зрозуміло, що від того часу, коли робітнича кляса по! 
чала ставати на ґрунт ідей марксизму й організовуватися у 
політичні партії для боротьби за здійснення цих ідей — вона 
почала перетворюватися в силу, скеровану проти ідеї нації. 
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Як бачимо, силами історичного процесу, діючими одно! 
часно з ідеєю нації, але скерованими проти неї, є імперіялістич! 
на буржуазія найбільш цивілізованих країн та соціялістичний 
пролетаріят. 

Чи силам, скерованим проти ідеї нації, вдалося її зни! 
щити? 

Чи вдалося імперіялістичній буржуазії знищити ідею ко! 
лоніяльних і деяких европейських народів? 

Факти говорять протилежне. Найбільша колонія світу — 
Індія з початком XX ст. розпочала визвольну боротьбу. Під 
натиском цієї боротьби англійська буржуазія була змушена 
поступитись. Уже 1919 р. Індія дістала конституцію, яка значно 
поширила її дотеперішні права. Після другої світової війни 
справа усамостійнення Індії посунулася знову поважно вперед. 
В результаті національно!визвольної боротьби Єгипту, Англія 
була змушена його визнати 1922 р. "незалежною й суверенною 
державою". В той час, коли імперіялістична буржуазія закін! 
чувала ділити світ поміж собою, підняли національно!визволь! 
не повстання проти Еспанії Філіппіни. 1898 р. повстанці про! 
голосили Філіппіни незалежною державою. США, які добилися 
визнання Філіппін за собою і спочатку обмежили самостійність 
Філіппін, вже в період першої світової війни були змушені 
значно поширити самоврядні права цих островів. Після другої 
світової війни Філіппіни стали формально незалежною держа! 
вою. Перераховані тут факти говорять про те, що імперіалі� 
стична буржуазія, якій спочатку вдалося поневолити численні 
народи, під натиском визвольної боротьби колоніяльних наро� 
дів мусить поступитися. 

Це все, що ми сказали про колоніяльні народи, ще в 
більшій мірі стосується До поневолених европейських народів. 
Австрійська буржуазія разом з аристократією не дали собі 
ради з визвольними змаганнями народів Австро!Угорщини. 
Габсбурзька монархія розпалася в наслідок прагнення всіх на! 
родів тієї держави жити самостійним життям у своїх націо! 
нальних державах. Не могла втримати у своїх руках польських 
земель і німецька буржуазія. Буржуазії, отже, не вдалося зни� 
щити ідеї нації й у поневолених нею европейських народів.  
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Поневолені народи борються за здійснення ідеї нації. 
Буржуазія, яка в певних випадках, скеровується проти ідеї на! 
ції, мусить у дальшому капітулювати на користь цієї останньої, 
Із зудару з імперіялістичною буржуазією ідея нації виходить 
переможно. 

Якщо взяти до уваги політику буржуазії в цілому, то 
такий розвиток подій, як це ми тількищо накреслили, — ціл! 
ком логічне явище. Заступаючи ідею нації у випадку власних 
народів і заперечуючи цю ідею чужим, поневоленим нею на! 
родам, буржуазія ставила себе в дуже незручне становище: 
вона тратила всяку ідейну основу для своєї колоніяльної по! 
літики. Всяка ж політика, позбавлена якоїнебудь глибшої ідей! 
ної основи, на довшу мету не може бути успішна. Якщо ж ця 
політика виявляється запереченням ідеї, якою в наш час, як 
це побачимо пізніше, є ідея нації, то вона безумовно завжди 
наперед призначена на провал. 

Чи вдалося перемогти ідею нації другій силі історично! 
го процесу, скерованій проти неї — соціялістичному рухові? 

Щоб відповісти на це питання, ми вкажемо на такі факти 
й явища: 

1. Всі соціялісти визнали формально право нації на са� 
мовизначення (ІІ!ий Інтернаціонал) і державне відокремлення 
(більшовики, комінтерн), що йде явно в розріз з їхнім інтер! 
націоналістичним світоглядом, з їхніми інтернаціоналістични! 
ми концепціями майбутнього. Незалежно від того, що в біль! 
шості випадків визнання соціялістами права нації на самови! 
значення було зумовлене тільки тактичними міркуваннями, во! 
но є, безумовно, ідейно�політичною перемогою ідеї нації над 
соціялістичним рухом. 

2. Соціялісти, об'єднані в 11�му Інтернаціоналі, фактич� 
но відмовилися від підготови всесвітньої пролетарської рево� 
люції та боротьби за диктатуру пролетаріяту, тобто відмови! 
лися від тих ідей соціялізму, які для ідеї нації найнебезпечні! 
ші, і стали на шлях мирної боротьби за найконечніші соціяль� 
ні реформи, доконувані в межах окремих національних держав 
у залежності від особливих умов кожної країни. Прикладом 
на це є сьогоднішня політика лейбористів у Англії, французь! 
ких соціялістів  у Франції. Прикладом на це була в свій час 

34 



політика німецьких соціялдемократів. Прикладом на це є по! 
літика соціялістичних партій у всіх інших країнах світу. Всі 
вони залишили ідею всесвітньої пролетарської революції й бо! 
рються за здобуття більшости в нарляментах, за реформуван! 
ня сучасного суспільно!економічного ладу в тих усіх його мі! 
сцях, в яких він виразно перестарілий. Зрозуміло, що мирна 
боротьба соціялістів за соціяльні реформи є об'єктивно про� 
ґресивна боротьба й не являє собою жодної загрози для ідеї 
нації.  

 3. Соціялісти не визволилися від "національних забобо� 
нів" чи "пересудів" і, як і всі інші партії та суспільні кляси, 
у діяльності керуються лише добром власного народу і нічим 
більше. Про це говорить як уся внутрішня, так і, голодно, зов! 
нішня політика соціялістичних урядів, соціялістичних партій, 
бо ж що інше, як не інтереси лише англійського народу бо! 
ронить сьогодні лейбористський уряд в Англії? Що інше, як 
не інтереси лише Франції боронили французькі соціялісти зав! 
жди тоді, коли вони керували політикою французької держа! 
ви? Чиж визволилися від "національних забобонів" соціялі! 
стичні партії під час першої світової війни, коли то вони, не 
зважаючи на всю попередню пропаґанду проти війни, на всі 
антивоєнні резолюції, майже всі голосували за воєнні бюдже! 
ти та підтримували свої уряди? (В цьому місці ми зазначує! 
мо, що цей факт ми оцінюємо позитивно лише тому, що, як 
цього вимагає стаття, проблему розглядаємо в цьому місці ли! 
ше в теоретично!соціологічному, а не в жодному іншому ас! 
пекті). З погляду політичних інтересів поневоленого народу та! 
кі підтримки соціялістами урядів, які по своїй суті були імпе! 
ріялістичними урядами, тобто урядами, ворожими поневоле! 
ним народам, треба оцінювати лише неґативно. Так само не! 
ґативно треба оцінювати зовнішню політику тих соціялістів, 
які мають імперіялістичні цілі. Чи визволилися від "національ! 
них забобонів" польські соціялісти, зорганізовані в Польській 
Партії Соціялістичній (ППС), які до 1918 р. своїм основним 
гаслом мали гасло незалежної Польщі та які 1920 року боро! 
нили Варшаву від Червоної армії? 

4. Соціялізм не викликав жодних елементів нової, ана� 
ціональної суспільности, не добився жодних успіхів у вихован� 
ні інтернаціональної свідомости пролетаріяту. 
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Вже майже 30 років існує "перша соціялістична держа! 
ва в світі" — СРСР. Чи вдалося більшовикам знищити націо! 
нальні почування народів СРСР, які є джерелом всяких "на! 
ціональних забобонів", чи вдалося їм на базі соціялістичної 
економіки виховати якінебудь елементи нової, анаціональної 
суспільности? 30 років — це доволі часу на те, щоб ці почу! 
вання хоч якнебудь притупити. А тим часом ми спостерігаємо 
цілком протилежне явище. Т. зв. "Вітчизняна війна" велася 
передусім під гаслом оборони "національної незалежности на! 
родів СРСР" (фактично національної незалежности російського 
народу), а щойно в дальшому пляні говорилося про оборону 
"першої соціялістичної країни в світі". Хто бачить сьогодніш! 
ню дійсність СРСР, той дуже добре також знає, що тут існує 
й така психологічна категорія, як російський шовінізм. Він, 
безперечно, існував там від самого початку існування СРСР і 
сьогодні, розпалений більшовицькою клікою до білого, біль! 
ше як колинебудь досі дається взнаки неросійським народам 
СРСР. А про що говорить той факт, що найбільшим прагненням 
неросійських народів СРСР є сьогодні прагнення визволитися 
з!під панування більшовицької Москви та побудувати свої са! 
мостійні держави? Про що говорить той факт, що український 
народ ось уже 3 роки (якщо не враховувати всієї попередньої 
боротьби) веде повстанську й підпільну боротьбу за своє на! 
ціональне визволення, за відділення від СРСР і побудову своєї 
самостійної національної держави? Де ж тут завдатки нової, 
анаціональної суспільности, яка мала б творитися після пере! 
мога соціялізму? Чи ж про наростання елементів нової, ана! 
ціональної суспільности говорить, нарешті, той безприкладний 
патріотизм, що його проявили народи під час другої світової 
війни в боротьбі яроти гітлерівської аґресії? Постава всіх на! 
родів Европи й усіх народів світу до проблеми національної 
незалежности під час другої світової війни дозволяє нам ро! 
бити лише протилежний висновок. 

5. Всі, без винятку, соціялісти на ділі щораз більше від� 
далюються від марксизму. Марксизм сьогодні — це не "керів! 
ництво до дії", як це намагаються з'ясувати більшовики, а в 
найкращому для нього випадку лише ширма для прикриван! 
ня й виправдовування часом дуже  немарксистської внутріш! 
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ньої та зовнішньої політики різних соціялістів. У деяких ви� 
падках соціялісти відмежовуються від марксизму і формально. 

Сторічний майже досвід існування соціялізму доказує, 
що йому не вдалося знищити чи якнебудь захитати ідеї нації. 
Вона із зудару з соціялізмом виходить переможно. 

Окремо треба відмітити, що робітнича кляса завжди бу� 
ла дуже патріотична. Німецькі робітники йшли в аванґарді 
боротьби за об'єднання Німеччини. Не менш завзято боро! 
лися за об'єднання Італії італійські робітники. Польські робіт! 
ники були основною ударною силою польського визвольного 
революційного руху до 1918 р. 

Організуючи страйки, активно виступаючи проти полі! 
ції, війська, державних законів, ведучи протиурядову пропа! 
ґанду, робітнича кляса в таких випадках, одначе, не виступа! 
ла проти держави як тієї організації, яка забезпечує цілому 
народові національну незалежність. Вона виступала лише про! 
ти держави як знаряддя клясового гноблення в руках панів! 
них у даних країнах суспільних кляс, її боротьба була тільки 
боротьбою за її, до речі, справедливі клясові інтереси. Дер! 
жавна самостійність, національна незалежність власного наро! 
ду була для кожної робітничої кляси державного народу ти! 
ми першими важливими "умовами", без яких "ніяк" бути. Не! 
має, мабуть, у дотеперішній історії робітничих рухів держав! 
них народів ні одного факту, який би заперечував проти цього. 

Трохи інакше стояла справа з робітниками поневолених 
народів. Їхні представники були часто проти державного ві! 
докремлення від держави, що їх гнобить. Так було, наприклад, 
з робітниками польського народу: частина польського проле! 
таріяту, згуртована в т. зв. СДПіЛ (Соціял!демократія Польщі 
і Литви), виступала проти ідеї відокремлення Польщі від Ро! 
сії. Такий випадок треба пояснити лише тими жахливими на! 
слідками, що їх в національній психіці залишає багаторічне 
поневолення. Такий випадок треба також пояснити політич! 
ною неграмотністю керівників тієї частини польського проле! 
таріяту, які за централістичними поглядами російських соціял! 
демократів не бачили прихованого їхнього прагнення зберегти 
цілість російської імперії. Треба також пам'ятати, що, як ми 
вже згадували,   переважна частина польського пролетаріяту, 
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зорганізована й керована ППС, боролася за незалежність Поль! 
щі та її відокремлення від Росії. Таких випадків, як СДПіЛ, на 
терені колишньої царської Росії було більше. Не хотіли від! 
кремлення від Росії теж українські соціялісти. Це знову треба 
пояснити лише тими умовинами, в яких жили маси царської 
Росії. Придушені чоботом царського самодержав'я, вони не 
були самоучасниками того всього політичного процесу, що про! 
ходив у той час у цілій Европі. Адже не можна забувати того, 
що в той час, коли вже цілі десятиріччя народи Европи ко! 
ристувалися демократією, конституцією — в царській Росії 
насправді панував абсолютизм аж до 1917 р. І все таки, не 
зважаючи на такі жахливі умови, майже всі поневолені Росією 
народи домагалися спочатку автономії, а вкінці станули на 
позиціях цілковитої самостійности та відокремилися від Росії. 
Навіть там, де було найбільше до цього об'єктивних перешкод, 
перемогла ідея нації. 

Робітники в своїй масі були також проти імперіялізму 
буржуазії. Те, з яким ентузіязмом і співчуттям німецьке ро! 
бітництво вітало польських повстанців, які брали участь у по! 
встанні проти Росії 1831 р. і які перейшли після придушення 
повстання на територію Німеччини — загальновідомий істо! 
ричний факт. Під час польського повстання проти Росії 1863 р. 
робітники Англії і Франції масово протестували проти приду! 
шування цього повстання царським військом. Ось що, крити! 
куючи політичний режим Европи, робітники Англії писали ро! 
бітникам Франції, закликаючи їх об'єднатися для спільної бо! 
ротьби з метою підтримки польського повстання: 

"...Людей, обдарованих великими талантами,... мужніх, 
людей, що відстоюють свободу нації і права мас, засуджують 
на довічне заслання, якщо їм удасться уникнути смерти, або 
безжалісно виганяють на чужину. Такий стан справ є ганьбою 
для нашого сторіччя", ("Новая история", часть І, AH CСCP, 
1939). 

Не були вільні від патріотичних почувань і творці марк! 
сизму — Маркс і Енґельс. Вони були, напр., за об'єднання Ні! 
меччини. І хоча вони таку свою думку пояснювали економіч! 
ними моментами, інтересами пролетаріяту, то вистачить про! 
читати  лише  деякі статті Маркса, щоб зрозуміти, в якій мірі 
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ці користі соціялізму не були вільні не лише від національних 
почувань, а й від шовінізму, культивованого правлячими ко! 
лами. Розглядаючи питання польсько!німецького кордону 1848 
р. і стверджуючи, що цей кордон у наслідок німецької коло! 
нізації значно пересунувся на схід у користь німців, Маркс 
писав: 

"...Невже ж належало відступити ці області, населені переважно нім! 

цями, і великі міста, цілковито німецькі — відступити народові, який до цьо! 

го часу не дав жодного доказу на те, що він спроможний вийти з февдаль! 

ного стану, заснованого на закріпощенні селян" (Карл Маркс, "Избранные 

произведения", том II. 1940). 

Вияснюючи суть панславізму й висловлюючи погляд на 
цей рух, 1852 р. Маркс писав: 

"...Існують 22 мільйони поляків, 45 мільйонів росіян, 8 мільйонів сербів 

і болгар; чому не скласти б сильну конфедерацію з 80!ти мільйонів слов'ян, 

щоб відтиснути або знищити загарбників святої слов'янської землі — турків, 

угорців і передусім — зненавиджених, та так дуже потрібних німців. Таким 

чином у кабінетах деяких слов'янських дилетантів історичної науки виник цей 

безглуздий, антиісторичний рух, який поставив собі за мету ні менше, ні біль! 

ше, яй підпорядкувати цивілізований захід варварському сходові, місто — 

селу, торгівлю, промисловість, духову культуру — первісному хліборобству 

слов'ян!кріпаків..."  (там же). 

Шовінізм Маркса в цих двох питаннях — річ цілком 
очевидна. 

На основі сказаного дотепер про соціялістичний рух і 
робітничу клясу не важко зрозуміти, що всі положення марк! 
сизму щодо нації або неправильні (якщо вони прийняті, ніби! 
то, на основі аналізи дотогочасної історії), або утопійні (якщо 
вони є "науковими передбаченнями" майбутнього). Історичний 
досвід найвиразніше показує, що: а) нація не "відмирає"; б) на! 
ціональний момент відограє не підрядну, а першорядну ролю 
в історії людства; в) пролетаріят своєю природою так само 
національний, як і всі інші суспільні кляси, і він, як і цілий 
народ, вірить у "національні забобони" й боротьбу за ці "за! 
бобони" робить своїм першочерговим завданням; г) не існує 
жодної солідарности (в марксистському розумінні) міжнарод! 
ного пролетаріяту; г) загальнонаціональні інтереси всіх наро! 
дів для соціялістів важливіші, ніж справа всесвітньої проле! 
тарської революції й диктатури пролетаріяту. 
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Як, дуже Маркс і Енґельс, найбільші авторитети соція! 
лістів у галузі теорії, помилялися в національному питанні, мо! 
жуть бути такі два приклади. 

5. 3. 1852 р. в "Нью!йоркській трибуні" Маркс, обгово! 
рюючи чеське питання у зв'язку з революцією в Австрії 1848 p., 
писав: 

"... як це часто буває, відмираюча чеська   національність— відмираю! 

ча, судячи на основі всіх відомих з історії останніх 400 років фактів — 1848 р. 

зробила останні зусилля, щоб знову повернути собі дальшу життєздатність, 

зусилля, провал якого повинен, незалежно від усіх революційних міркувань, 

доказати, що Чехія може взагалі існувати лише як складова частина Німеч! 

чини, хоча б частина її мешканців на протязі кількох сторіч все ще далі роз! 

мовляла не німецькою мовою" (К. Маркс, "Избранные произведения", том 

II, 1940). 

Отже, для Маркса чеський народ у 1848 р. — це вже 
лише "відмираюча національність". Боротьба чехів проти ні! 
мецького панування 1848 р. — це, за Марксом, вже лише остан! 
ні зусилля цього "відмираючого народу", приречене обов'язко! 
во на "провал", і це повинно було "доказати", що "Чехія мо! 
же взагалі існувати лише як складова частина Німеччини". 
Тим часом, за Марксом уже нібито 1848 р. "відмираючий на! 
род" 1918 р. побудував свою національну державу і своїм 20! 
тирічним існуванням доказав, що Чехія зовсім добре може 
жити, не будучи складовою частиною Німеччини. Сьогодні, в 
межах національної чеської держави, чеський народ здійснює 
деякі соціялістичні ідеї. 

Про ірляндців у листі до Маркса від 23. 5. 1856 р. Ен! 
ґельс писав: 

"...не дивлячись на ввесь свій національний ірляндський фанатизм, вла! 

стивий цим людям, вони почувають себе у своїй власній країні як не вдома. 

Ірляндія— для саксів. Це тепер здійснилося. Ірляндець знає, що в нього 

немає можливостей змагатися з англійцем, який прийшов, озброєний засоба! 

ми, що перевищують усі власні засоби ірляндця. Еміґрація буде відбуватися 

так довго, поки переважно, часто навіть суто кельтський характер населення, 

вкінці, цілком не зникне. Скільки разів ірляндці старалися здобути щоне! 

будь і з кожним разом з погляду політичного і промислового були придуше! 

ні"  (там же). 

Отже, Енґельс не вірив в успішне закінчення національ! 
но!визвольної  боротьби ірляндців.  Він  1856 р.  стверджував, 
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що "Ірляндія — для саксів". Тим часом  ірляндці боролися 
ще 50 років і вкінці 1937 р. домоглися повної самостійности. 

          18. 8. 1869 р. Маркс у листі до Енгельса писав: 
             "В Познані польські робітники провели переможний страйк завдяки до! 

помозі берлінських товаришів. Ця боротьба проти "пана капіталу", навіть у 

її нижчій формі, формі, страйку — покінчить з національними пересудами 

серйозніше, ніж деклямації про мир в устах панів буржуїв" (Ленін, "Вибрані 

твори",  том  І,  1939). 

Шкода, що Маркс не дожив до того часу, як польські 
робітники 1918 р. роззброювали і стріляли в Познані німець! 
ких вояків, часто саме своїх "берлінських товаришів", які пе! 
ребували в той час в окупаційній німецькій армії та висту! 
пали проти національно!визвольної боротьби польського наро! 
ду. Тоді він був би наочно переконався, як грубо він поми! 
лився, думаючи що боротьба проти "пана капіталу" покінчить 
з національними пересудами. "Національні пересуди" вияви! 
лися тією силою, від якої ніяк не може звільнитися робітни! 
ча кляса. 50 років після того як Маркс ворожив скору лікві! 
дацію "національних пересудів", в ім'я цих пересудів польський 
пролетаріят не вагався вмирати. 

Ні Маркс, ні Енґельс не доцінили ваги національного 
моменту в житті народів, не передбачили вирішальної ролі 
ідеї нації у найближчій епосі. Перешкодив їм у цьому їх одно! 
бічний клясовий підхід до оцінки історичного процесу, пере! 
шкодило їм у цьому їхнє незнання прагнень поневолених на 
родів. Перешкодив їм у цьому також їхній шовінізм. 

Обговорюючи ставлення соціялізму до ідеї нації ми не 
можемо поминути того, що соціялісти панівних народів, здо� 
бувши владу в державі, стали на позиції, імперіалізму. Вони, 
як і буржуазія, відмовляють багатьом народам права на само! 
стійне державне існування. Такою політикою вони, одначе, 
ставлять себе, як і буржуазія, у незручне становище: тратять 
всяку ідейну основу для своєї політики, що наперед перері! 
шує про її неуспішність. 

На позиції найреакційнішого імперіялізму стали росій� 
ські більшовики. Зараз після захоплення влади вони стали при! 
душувати національно!визвольні рухи поневолених царською 
Росією народів. Зламавши спротив цих народів, знищивши їхні 
національні держави, більшовики приступили до одвертої 
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ставрації царської імперії й утворили т. зв. СРСР. В СРСР усі 
неросійські народи терплять жорстокий політичний та куль! 
турний гніт і віддані на нечувану економічну експлуатацію. 
Потоптання більшовиками принципу самовизначення народів, 
нечуване гноблення й експлуатація викликають спротив з бо! 
ку поневолених народів. У випадку українського народу цей 
спротив прийняв сьогодні форми повстанської підпільної бо! 
ротьби. Ідея повалення більшовицької тюрми народів шляхом 
революційної боротьби, ідея перебудови СРСР на принципі са! 
мовизначення народів здобуває собі щораз більше визнавців. 
Сьогодні більшовики не можуть упоратися з національно!ви! 
звольною боротьбою українського та деяких інших поневоле! 
них народів. Коли ж на шлях цієї боротьби стануть усі поне! 
волені народи СРСР — а цей момент прийде як неминучий 
результат усієї більшовицької політики — більшовицькій тюр! 
мі народів прийде кінець. 

Зі сказаного дотепер виразно видно, що ідея нацїі має 
домінуюче значення серед усіх інших факторів, що впливають 
на хід історії. Вона є найбільша сила історичного процесу, в 
зударі з якою капітулюють усі інші сили, скеровані проти неї. 
Вона через те визначає й основну розвиткову тенденцію істо� 
ричного процесу. 

Нашу тезу про те, що ідея нації займає сьогодні домі! 
нуюче значення в житті народів, ми спробуємо підтвердити 
ще деякими фактами. 

Візьмім, наприклад, кризові моменти історії деяких окре! 
мих народів. Такими моментами були для Франції в обговорю! 
ваному вже історичному процесі облога Парижу 1870 р. нім! 
цями, для Польщі — рік 1920, для Англії — роки 1940!41, для 
українського народу — роки нової більшовицької окупації 
1944 р. 

1870 р. німці оточили Париж. Кілька французьких армій 
було вже розбито. Франція, національна незалежність фран! 
цузького народу були в смертельній небезпеці. Національна гор! 
дість французів була глибоко вражена. Не зважаючи на неза! 
доволення з існуючого режиму, паризький пролетаріят у пат! 
ріотичному пориві масово вступає до національної ґвардії й 
заявляє про свою готовість боронити столицю до кінця. На! 
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ціональна ґвардія швидко осягнула імпозантне число: 300000 
чоловік. Всяку вістку про капітуляцію будь!якої армії, про пе! 
реговори з німцями, про те, що уряд готовий віддати їм яку! 
небудь твердиню чи шматок території — маси паризького про! 
летаріяту приймали з найбільшим невдоволенням. Революція 
в Парижі, відома в історії під назвою "паризької комуни", бу! 
ла в поважній мірі результатом враженої національної гордо! 
сти французького пролетаріяту; він не хотів підпорядкуватися 
урядові, який підписав з німцями ганебний акт капітуляції. 

1920 р. більшовицькі армії досягли Варшави — столиці 
тількищо посталої польської держави. В патріотичному підне! 
сенні, усвідомлюючи загрозу національній волі, голоситься на 
фронт усе, що лише здібне носити зброю. І тільки це патріо! 
тичне піднесення, й єдність усіх суспільних кляс польського 
народу врятували від провалу молоду польську державу 1920 р. 

1940!41 pp. по упадку Франції Англія в боротьбі з гітле! 
рівською Німеччиною лишилася сам!на!сам. Німецька авіяція 
безперервно бомбардувала Лондон і всі промислові осередки. 
Тривала морська бльокада. Говорилося про можливість ні! 
мецької інвазії на брітанські острови. Треба було, щоб, не 
зважаючи на повітряні нальоти, максимально працювала про! 
мисловість. Треба було пристосувати Лондон до умов повіт! 
ряної війни. Все це можна було провести, лише спираючись 
на глибоке зрозуміння небезпеки, яка загрожувала Англії, 
якнайширшими масами англійського народу. Все це можна 
було зреалізувати при наявності відповідного патріотизму ан! 
глійців. Такий патріотизм вони в той час виявили. Тим то кі! 
нець!кінцем Англія таки виграла війну. 

Перед українським народом 1944 p., з хвилиною нової 
окупації України більшовиками, стануло питання: або добро! 
вільно скоритися окупантові й віддати йому на поталу всі 
завоювання українського самостійницького руху, поховати до! 
бровільно ідею самостійної України, або всіми силами аж до 
останнього чоловіка боронити себе, боронити справу самостій! 
ної України, боронити національно!визвольний рух. Не зважаю! 
чи на те, що український народ до того часу скривавився у 
повстанській боротьбі проти гітлерівських окупантів, він ви! 
брав цей другий шлях: він вирішив далі боронити справу са! 
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мостійної України, вирішив далі боронити завоювання укра! 
їнського самостійницького руху, вирішив радше згинути в обо! 
роні своєї чести, як стати рабом більшовицької Москви. Укра! 
їнський народ вибрав цей другий шлях, добре здаючи собі 
справу з того, що цей шлях — це шлях надзвичайно важкої 
боротьби, що це шлях, який вимагатиме великих жертв. І, не 
зважаючи на таку перспективу, десятки тисяч найкращих 
українців пішли в УПА, пішли в підпілля. Коли йшлося про 
справу самостійної України, про честь українського народу, 
смерть не була страшна. Фанатична вірність ідеї національ! 
ної незалежности дозволяє українському народові ось уже кіль! 
ка років провадити найважчу боротьбу проти більшовицької 
Москви. Український революційний рух нараховує сьогодні 
тисячі таких героїв, які застрілилися останньою кулею або ро! 
зірвалися останньою ґранатою, аби не попасти в руки більшо! 
виків, загинули вільними. 

Чи ж ці всі факти не досить переконують у тому, що 
найвищою ідеєю народів, тобто ідеєю, за яку готові вмирати 
мільйони — це сьогодні передусім ідея нації? Тоді, коли за! 
грожена національна незалежність якогонебудь народу, коли 
загрожене життя всього народу, замовкають усі внутрішні спо! 
ри, зникають усі внутрішні непорозуміння, і ввесь народ об'єд! 
нується в однім великім зусиллі: боронити загрожену націо! 
нальну волю, боронити загрожене життя нації. Нація, націо� 
нальна незалежність — це, безумовно, найкращі сьогодні як і 
завжди до сьогодні, вартості всього людства. Воно їх беззасте� 
режно визнає та готове за них умирати. 

III. 

Щоб краще зорієнтуватися, в якому напрямі розвива! 
ється історія впродовж останнього півтора сторіччя, ми про! 
слідкуємо, як розвивалися та розвиваються основні суперечно� 
сті сучасного світу.  

Вже в останній чверті XIX ст. з'ясувалося, що основни! 
ми й найнебезпечнішими суперечностями панівної суспільно! 
політичної системи є: а) суперечність між  буржуазією  або, шир� 
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ще беручи справу, між капіталом та інтересами працюючих 
мас, які становили переважну більшість народу; б) супереч� 
ність між поневоленими та панівними націями; в) суперечність 
між великими конкуруючими імперіялістичними країнами. (Су! 
перечність між демократичними прагненнями народів і паную! 
чою февдально!абсолютистичною системою, яка існувала ще 
на початку XIX ст. і була причиною багатьох революцій у 
перших трьох чвертях цього сторіччя, в Европі під кінець XIX 
ст., коли не брати до уваги Росії, зникла. Зникла в той час бо! 
ротьба буржуазії окремих країн за захоплення вільних коло! 
ніяльних територій, тому що таких територій на початку XX ст. 
вже не було). 

Для самої ідеї нації найбільше небезпечним була супе� 
речність між капіталістичною системою і працюючими масами. 
Вона могла допровадити до неґації ідеї нації киненими у від! 
чай працюючими масами. Така небезпека, зокрема, існувала 
у зв'язку з тим, що майже всюди буржуазія зуміла вже до 
того часу зробити національну державну організацію знаряд! 
дям своєї клясової політики, скерованої саме проти працюю! 
чих мас власного народу. Війна, яка завжди вимагає макси! 
мального напруження всіх сил народу, могла бути вигідним 
моментом для клясових порахунків. 

Одначе так не сталося. 
Почавши від кінця XIX ст., клясові суперечності між 

працюючими й капіталістами почали маліти. Конкретним ви! 
явленням цього в період першої світової війни була згадува! 
на вже підтримка соціялістичними партіями урядів своїх кра! 
їн у їхній воєнній політиці. В період між двома світовими вій! 
нами це зменшення суперечностей проявилося, як ми вже про 
це згадували, в переході соціялістів від революційної бороть! 
би до боротьби за мирні реформи. Майже не помічаємо кля! 
сової боротьби також під час другої світової війни. 

Яка причина того, що в порівнянні з міжклясовими від! 
носинами в половині XIX ст., почавши від кінця того сторіч! 
чя, клясові антагонізми почали маліти? 

Першою причиною цього явища було, безумовно, по! 
кращання економічного становища робітничої кляси. Різні еко! 
номісти це покращання пояснюють у різний спосіб. Економі! 
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ста капіталістичних країн пояснюють його т. зв. демократиза! 
цією капіталу, яка, нібито, відбувається внаслідок творення 
акційних, спілок, підвищуванням зарплати, загальним цивіліза! 
ційним проґресом тощо. Більшовики пояснюють той факт до! 
пущенням робітничої кляси буржуазією до участи в поділі 
колоніяльного грабежу, хвилевим економічним піднесенням, 
що його пережив світ в останніх роках XIX ст. В кожному 
разі майже ніхто з економістів не заперечує того, що, почав! 
ши від кінця XIX ст., економічне становище робітничої кля! 
си стало фактично кращати. 

Другою причиною того, що в останній час змаліли між! 
клясові суперечності, є ті поступки робітничій клясі з боку бур! 
жуазії, на які вона змушена була піти під натиском робітни! 
чих мас. За такі поступки пролетаріятові від буржуазії треба 
вважати передусім т. зв. соціальне законодавство, яке, розви! 
нувшись спочатку в Німеччині, прийнялося потім в усіх май! 
же країнах. За такі поступки треба вважати також ті заходи 
суспільної контролі, що їх застосували в себе гітлерівці та фа! 
шисти. Ці заходи в деякій мірі брали в оборону інтереси ро! 
бітників (в цьому місці ми абстраґуємось від того, що єдиною 
метою цих заходів з боку гітлерівців і фашистів було з'єднати 
робітників для своїх протинародніх імперіялістичних плянів). 

Для нас важливо відмітити, що разом з тим, як маліли 
антагонізми між працюючими і капіталістами, міцніло стано� 
вище ідеї нації: ріс патріотизм, зміцнювалася національна со� 
лідарність, росло зрозуміння загальнонаціональних інтересів. 
Щоб підтвердити цю нашу тезу, ми ще раз укажемо в цьому 
місці на факт переходу соціялістичних робітничих партій з 
позиції соціялістичної революції на позиції оборони батьків! 
щини в період першої світової війни. Ми вкажемо також на 
ту завзяту, героїчну партизанську й підпільну боротьбу, що її 
вели, як учасники т. зв. рухів опору, робітники Франції, Бель! 
гії, Англії, Голляндії, Польщі. Вони йшли пліч!о!пліч, з інтелі! 
ґенцією, селянством, представниками заможних кляс, і всі ра! 
зом гинули в обороні національної волі. Основні мотиви цієї 
боротьби були, безумовно, високий патріотизм, зрозуміння за! 
гальнонаціональних інтересів, висока національна свідомість. 
Партизанська боротьба вимагає, щоб у її учасників ці варто! 

46 



сті були розвинуті в найвищому ступені, аніж в учасників 
будь!якої іншої боротьби. І в робітників!учасників т. зв. рухів 
опору ці вартості були розвинуті дуже високо. 

Ми вкажемо також на той факт, що ні в період другої 
світової війни, ні після неї ніде не дійшло до революції на 
соціяльному ґрунті, а такі виступи мали місце, наприклад, ще 
після першої світової війни. 1918 p., після програної війни, 
вибухла соціялістична революція в Німеччині, Угорщині, 1917 р. 
— в Росії. Навіть комуністи, які впродовж 15 років, в пері! 
од між двома світовими війнами, працювали над підготовкою 
комуністичних революцій, мусять сьогодні, не зважаючи на 
вигідну для себе обстановку (розхитання народнього господар! 
ства в окремих країнах в наслідок війни, післявоєнна нужда, 
неустабілізованість політичних відносин), застосовувати такти! 
ку парляментарної боротьби та наголошувати в своїй пропа! 
ґанді національний момент. Таку тактику вони застосовують 
передусім тому, що ідея соціялістичної революції сьогодніш! 
нє робітництво менш приваблює, як це було в період першої 
світової війни. Місце клясового недовір'я займає сьогодні на! 
ціональний пат . 

Зріст патріотизму, національної свідомости, національ! 
ної солідарности в усіх суспільних клясах і, зокрема, в робіт! 
ничій клясі — найпомітніше явище нашого часу. І воно не ви! 
падково виступає лише одночасно з явищем покращання еко! 
номічного становища робітничої кляси. Між цими двома яви� 
щами існує тісний взаємозв'язок: зменшування клясових анта� 
гонізмів зміцнює значення ідеї нації. 

Коли ми говоримо про зменшення клясових антагонізмів 
в останній час, то цим цілком не збираємося твердити, що 
клясові антагонізми сьогодні вже не існують взагалі. Клясові 
антагонізми сьогодні існують далі. Вони сьогодні ще доволі 
великі. Про це свідчить боротьба працюючих проти капіталу 
в капіталістичних країнах (політична боротьба у Франції, 
страйки в Англії, США), про це говорить ворожість працюю! 
чих СРСР до кляси більшовицьких вельмож — нової кляси 
експлуататорів, складеної з верхівки партії, адміністрації, ар! 
мії. Ми повинні також підкреслити, що боротьба кляс між со! 
бою буде тривати доти, доки існуватимуть  самі кляси. Щоб пов! 
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ністю зліквідувати клясову боротьбу, треба знищити саму осно! 
ву існування кляс, тобто у випадку капіталістичних країн тре! 
ба знищити інститут приватної власности на знаряддя й за! 
соби виробництва, а у випадку більшовицького СРСР — полі! 
тичну монополію більшовицької партії, диктаторський тоталі! 
тарний більшовицький режим. Сьогодні клясові антагонізми 
змаліли в порівнянні з тим станом, який існував у 60!70 pp. 
XIX ст., і водночас вони ще далеко не зліквідовані взагалі. 
Зменшення клясових антагонізмів, знищення експлуатації лю! 
дини людиною, праці капіталом — це найактуальніші питання, 
які стоять перед сучасним людством і чекають свого позитив! 
ного розв'язання. На шляху до їх розв'язання окремі народи 
роблять тільки перші кроки. В цьому місці нам ідеться лише 
про відзначення того, що вже лиш деяке зменшення клясо! 
вих антагонізмів, яке наступило в наслідок часткового покра! 
щання економічного й політичного становища робітничої кля! 
си, спричинилося до зміцнення розуміння ідеї нації. Повна 
ліквідація клясових антагонізмів, знищення самої основи існу! 
вання антагоністичних кляс причиняється до ще більшого зміц! 
нення єдности окремих національних спільнот, до ще більшо! 
го піднесення національної свідомости народів. 

Друга основна суперечність сучасного світу — протиріч� 
чя між кількома панівними і багатьма пригнобленими націями 
— розвивається в напрямі емансипації поневолених народів 
з�під чужоземного панування. Про це свідчать ті всі конкретні 
політичні перемоги, які на своєму розвитковому шляху здо! 
була ідея нації. Ми перерахуємо ці перемоги. 

1821 р. вибухло повстання греків проти турецького па! 
нування. 1829 р. Грецію визнано самостійною державою. На 
початку XIX ст. почалися сербські повстання проти Туреч! 
чини. 1829 р. Сербія стала фактично незалежною країною. 
1878 р. на Берлінському конґресі офіційно визнано Сербію не! 
залежною державою. На цьому ж конґресі визнано автономію 
Болгарії. 1908 р. Болгарія проголосила себе незалежною дер! 
жавою. 1870 р. наступило повне об'єднання італійців і нім! 
ців у своїх національних державах (деяка частина німців та 
італійців перебувала ще в межах Австрії). 1830 р. відділилися 
від Голляндії й утворили свою національну державу бельгій! 
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ці. 1905 p. норвезький стортінґ (парлямент) скинув шведсько! 
го короля, розігнав унію Норвегії зі Швецією і проголосив 
незалежність Норвегії. 1858 р. на Паризькій конференції об'єд! 
нано румунські князівства — Молдавію й Валахію та покла! 
дено таким чином підвалини під румунську державу. 1878 р. 
на Берлінському конґресі визнано незалежність Румунії. 1896 р. 
проти Еспанії підняли повстання Філіппіни. 1902 р. Філіппіни 
дістали автономію від США. Під час першої світової вій! 
ни дістає права домініону Ірляндія. 1818 року на руїнах 
Австро!Угорської монархії, кайзерівської Німеччини та цар! 
ської Росії постають: Угорщина, Юґославія, Чехословаччи!. 
на, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Польща. В результаті 
першої світової війни здобуває самостійність деяка частина 
арабів. Після революції у Росії 1917!23 pp. розгортається на! 
ціонально!визвольна боротьба поневолених царизмом народів: 
українців, білорусів, грузинів, вірменів, народів Середньої Азії. 
Деякі з них утворюють на короткий час свої незалежні націо! 
нальні держави. Більшовицькі імперіялісти знищили ці дер! 
жави. В період другої світової війни постають на якийсь час 
формально самостійні Словаччина, Хорватія. Після другої сві! 
тової війни значно посунулася вперед, як ми вже про це зга! 
дували, справа усамостійнення Індії, Філіппін, Сирії, Ливану. 

Про що говорять перераховані тут факти? 
Оці перераховані факти говорять, поперше, про те, що 

історична епоха, яку переживаємо — це епоха емансипації 
поневолених дотепер народів як в Европі, так і в усьому світі. 

Ці факти говорять, подруге, про те, що події, в яких 
вирішальну ролю відогравав національний момент, становлять 
дуже поважну частину тих усіх історичних подій, які мали 
місце в обговорюваному нами історичному періоді. Вся історія 
німецького та італійського народів у перших трьох чвертях 
XIX ст. це в основному історія боротьби цих народів за їх 
об'єднання у свої національні держави. Відомо теж, яке місце 
в історії Европи в XIX ст. займало т. зв. східне питання. А в 
рамцях саме т. зв. східнього питання розв'язувалося справу не! 
залежности Греції, Сербії, Болгарії, Румунії. Після першої сві! 
тової війни, яка в Европі часто мала характер виразно націо! 
нально!оборонної війни (Бельгії та Франції  від Німеччини, Сер! 
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бії від Австрії), на територіях бувшої Австро!Угорщини, ні! 
мецької та російської імперій вибухнув цілий ряд національно! 
визвольних революцій. Вони часто переходили в затяжні на! 
ціонально!визвольні війни, які тривали аж до 1921 р. В нашій 
пам'яті ще цілком свіжа підпільна боротьба, яку підняли в 
ім'я національної незалежности майже всі поневолені Гітле! 
ром народи Европи. Таку саме боротьбу ведуть сьогодні про! 
ти московських більшовиків народи східньої та південносхід! 
ньої Европи. 

Перераховані тут факти говорять, потретє, про те, що 
оскільки якийсь народ піднімав національно�визвольну бороть� 
бу проти чужинецького ярма, то він її завжди вів за побудо� 
ву своєї національної держави, і ця боротьба завжди кінчи� 
лася в остаточному результаті його повною перемогою: поне� 
волений народ будував свою незалежну державу. (Тут не бе! 
ремо, очевидно, до уваги таких самозрозумілих передумов, щоб 
осягнути цю перемогу, як національна свідомість поневолено! 
го народу, політичний досвід його керівництва, сприятлива 
зовнішня та внутрішня політична ситуація. Якщо ці переду! 
мови для поневоленого народу є несприятливі, він може хви! 
лево програти; ніколи, проте, хвилева програна не є програною 
взагалі. Найважливіше тут те, що поневолений народ, зазнав! 
ши навіть хвилевих невдач у змаганнях, ніколи не програє 
ідейно. Ні греки, ні серби, ні болгари не осягнули повної пе! 
ремоги відразу. Перемоги в них чергувалися з невдачами. Вкін! 
ці, одначе, завжди перемагала ідея повної національної неза! 
лежности). 

В історичному розвитку ідеї нації особливе місце зай! 
має рік 1918. В цьому році президент США Вілсон виступив 
зі своїми відомими "14 пунктами", викладеними у промові 8 
січня. В цих пунктах він проголосив принципи самовизначення 
народів основним принципом післявоєнної організації Европи. 

Ідея самовизначення народів під кінець першої світової 
війни у Вілсона кристалізувалася щораз більше. Право на са! 
мовизначення — це, на думку Вілсона, найважливіше право 
кожного народу, великий він чи малий. Доктрину американ! 
ського президента Монро треба прикласти загально до всіх на! 
родів з тим, що  чужі народи не мають права ні розширювати 
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своєї влади на інші народи, ні вмішуватись у внутрішні від! 
носини інших народів (промова від 22. 1. 1917 p.). На основі 
цього права всім народам належить право на посідання націо! 
нальної території (промова на гробі Вашінґтона від 4. 7.1918 p.); 
про всі економічні договори та політичні відносини повинен 
безпосередньо вирішувати той народ, якого вони торкають! 
ся, і в ніякому разі не сміють про це вирішувати якінебудь 
користі чи інтереси інших народів (промова від 4. 7. 1918 p.). 
Всі народи повинні бути вільні, і не можна їм насильно на! 
кидати таких порядків, яких вони не хочуть (послання конґре! 
сові від 4. 12. 1917 p.). 

Проголошення права нації на самовизначення одним з 
найвідповідальніших керівників світової політики було най� 
більшою до того часу ідейно�політичною перемогою нації. На� 
ціональний принцип висунено вперше як основний принцип 
політичної організації світу. 

Ідейно!політичного значення цього факту не применшує 
навіть те, що в практичній реалізації принципу самовизначен! 
ня народів в Европі доконано багато "помилок" — часто не! 
свідомо, а ще частіше цілком свідомо. Ці "помилки" обов'яз! 
кові, як довго принцип самовизначення народів здійснюється 
тими силами, яким найменше залежить на його повному здій! 
сненні. 

Проголошення Вілсоном права нації на самовизначення 
показує також, який слабий ідейно імперіялістичний світ. Щоб 
боронити своє існування, цей світ мусить відмовитися від сво! 
го погляду і ставати на точку зору свого противника; в нашо! 
му випадку імперіялістичний світ мусить ставати на точку 
зору поневолених народів. Таке явище є найкращим доказом 
ідейного краху імперіялістичного світу. А ідейний крах є зав� 
жди початком кінця всяких політичних і суспільних систем. 

Також третя суперечність сьогоднішнього світу — супе� 
речність між конкуруючими імперіялістичними країнами — 
спричинюється до приспішування повної перемоги ідеї нації. 

В утворенні своїх незалежних національних держав бал! 
канські народи завдячують у великій мірі імперіялістичній бо! 
ротьбі европейських держав проти Туреччини. Щоб послабити 
Туреччину,    Англія   допомогла Греції здобути самостійність. 
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Щоб розбити Туреччину і знайти собі опору на Балканах для 
імперіялістичної боротьби проти Австро!Угорщини, царська Ро! 
сія підтримувала визвольну боротьбу сербів і болгар. Прого! 
лошення Вілсоном "14 пунктів" мало на меті, крім усього ін! 
шого, також відвернути симпатії народів Австро!Угорщини від 
Відня і зв'язати їх з Антантою. Перша світова війна, яка про! 
вадилася в основному між Німеччиною та Австро!Угорщиною, 
з одного боку, і Англією, Францією та Росією, з другого, за 
перерозподіл колоній і сфер впливів, привела в результаті до 
утворення цілого ряду нових національних держав. Сьогодні 
загальновідомо, що більшовики, з метою розхитати брітанську 
імперію, підтримують або готові підтримувати визвольні зма! 
гання Єгипту, Індії. Так само загальновідомо, що Англія під 
час першої світової війни підтримувала арабів роти Туреччини. 
На такій підтримці, очевидно, виграють лише поневолені на� 
роди, ідея нації, не зважаючи на те, що допомога великодер� 
жав поневоленим народам цілком не є приятельською допо� 
могою. Відомо також, як сприяє визвольній боротьбі понево� 
леного народу послаблення держави�поневолювача війною. 
Послаблення держави!поневолювача дає змогу поневоленому 
народові успішно розгортати визвольну революційну бороть! 
бу, спираючись часто лише на власні сили. Під час російсько! 
турецької війни в 1828!29 pp., використовуючи послаблення 
Туреччини, Греція стала повністю незалежною державою, а 
Сербія добилася фактичної самостійности. 

Конкуренція між імперіялістичними державами сьогодні 
посилюється. Вона неминуче приведе до нових імперіялістич! 
них воєн. Це все тільки сприятиме поневоленим народам у їх� 
ній визвольній боротьбі. Шанси на перемогу часто створюва� 
тимуть їм самі імперіялісти. Такий висновок ми робимо, добре 
пам'ятаючи про ті всі випадки, коли імперіялісти годилися між 
собою за рахунок поневолених народів. Ми лиш уважаємо, що 
при сьогоднішньому рості національної свідомости поневоле! 
них народів, імперіялістам буде щораз важче вільно торгувати 
несвоїми землями. 

Принцип самовизначення народів став сьогодні не лише 
найнебезпечнішою зброєю у руках поневолених народів, як по! 
казують наведені факти, він  став теж  грізною зброєю в руках 
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імперіялістичних конкурентів, яку вони в останній час поча! 
ли застосовувати один проти одного. І це ще одне, дуже ха! 
рактерне явище нашої сьогоднішньої епохи: імперіялістична 
буржуазія й соціялісти, будучи в багатьох випадках силами, 
скерованими проти нації, мусять брати ідею нації для себе 
як свою зброю. Буржуазія за допомогою цієї зброї бореться 
проти своїх імперіялістичних конкурентів, якщо вони понево! 
люють чужі народи. Соціялісти та, зокрема, комуністи за до! 
помогою цієї зброї хочуть завоювати собі довір'я мас. Це ще 
один арґумент на те, що ідея нації — домінуюча ідея теперіш� 
ньої історичної епохи. 

Чи ж перемоги, що їх на своєму історичному шляху 
осягнула ідея нації, приходили легко? 

Треба сказати, що ці перемоги приходили дуже важко. 
Ми поминаємо тут те, скільки пролилося крови в боротьбі за 
здійснення ідеї нації окремими народами, скільки найкращих 
патріотів різних народів мусіло гинути в боротьбі за національ! 
не визволення. Нас тут цікавить більше теоретично!політичний 
бік справи. Визнаючи національний принцип в окремих кон! 
кретних випадках, буржуазія панівних націй не хотіла визна! 
ти його загальним принципом, який треба було б покласти в 
основу нової організації світу. Вона просто висувала цей прин! 
цип або неґувала в залежності від того, чи було це їй вигідно, 
чи ні. Поневоленим народам треба було дуже вперто боротися 
за здійснення й визнання їхніх слушних прав на незалежне 
державне існування. 

Коли ідея нації широко поширилася серед народів ко! 
лишньої Австро!Угорщини, там виникла була псевдонаукова 
теорія про т. зв. історичні та етнічні нації. До історичних на! 
цій зараховувалося такі народи, які або поза межами країни, 
в якій жили, мали свої держави, або мали їх у минулому. До 
етнічних націй зараховувалися народи, які нібито, в минуло! 
му не мали своїх держав. До перших народів зараховувалися 
італійці, німці, поляки, чехи, серби, до других — українці, хор! 
вати. На цій основі зформувався також погляд, згідно з яким 
лише історичні нації повинні користуватися повними "націо! 
нальними правами". До цих прав не могли мати претенсій на! 
роди "неісторичні", "етнічні". Зрозуміло, що коли йдеться про 
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українців, то тут мається діло з грубою фальсифікацією історії 
німецькою, ворожою українському народові, історіографією: 
українці в такій самій мірі "історичний" народ, як чехи й 
серби. Напр., історичним народом є також хорвати. Мета та! 
ких поглядів була ясна. Ішлося іменно про те, щоб відмовити 
деяким народам належности їм національних прав і таким чи! 
ном упростити собі т. зв. національну проблему. Життя, одна! 
че, показалося сильнішим за погляди різних псевдовчених. За! 
мість упрощення ситуації, в наслідок відмови деяким народам 
належности їм національних прав, прийшло лише до її усклад! 
нення. 

Щоб змагання поневолених народів до національної не! 
залежности погодити з цілістю держави!поневолювача, різни! 
ми "вченими" панівних націй висунуто ідею т. зв. автономії 
(одні з них були за т. зв. культурну атономію, інші — за те! 
риторіяльну). Боротьбу поневоленого народу за повне націо! 
нальне визволення принцип автономії мав обмежити лише до 
боротьби за деякі права, мав обмежити тільки до боротьби 
за самоврядування. Автономні національні одиниці були, напр., 
в Австро!Угорській монархії (до першої світової війни), в Чехо! 
словаччині (після першої світової війни). Як показує історич! 
ний досвід, народи ніколи не зупинялися в своєму змаганні до 
повної незалежносте на такому етапі, як автономія. Автоно! 
мія не задовольнила, напр., ні поляків, ні українців у колиш! 
ній Австро!Угорщині, і вони підняли боротьбу за повне націо! 
нальне визволення, коли заіснувала лише сприятлива до того 
ситуація. 

Переможного походу ідеї нації не могли зупинити жодні 
теорії, жодне насилля. Вона з кожним десятиріччям щораз 
більше поширювалася, оволодівала щораз новими мільйонами 
людей і щораз виразніше ставала основною рушійною силою 
історії. Це позначалося й на зміні політичного обличчя Европи. 

Неґативне розв'язання національного питання, ставлення 
перешкод національно!визвольним змаганням поневолених на! 
родів з боку імперіялістичних кіл панівних націй викликали 
завжди завзяту національну боротьбу, яка підривала дуже 
основну силу держави!поневолювача, а часто була і причиною 
великих воєн між державами чи просто — світових  конфліктів. 
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Загальновідомо, наприклад, як основно послабила силу Австро! 
Угорщини міжнаціональна боротьба, яка велася між народа! 
ми Габсбурзької монархії. Неґативне ставлення до національ! 
них змагань сербів з боку імперіялістичних кіл Австро!Угор! 
шини та намагання тих кіл анексувати слов'янські землі на 
Балканах були безпосередньою причиною першої світової вій! 
ни. Неґативне розв'язання українського питання Найвищою 
Радою в Парижі 1919 р. було причиною завзятої українсько! 
польської та українсько!більшовицької війни в 1919!20 pp. і 
опісля, в період між двома світовими війнами. Ця боротьба 
проти більшовицьких загарбників триває по сьогоднішній день 
і буде йти далі доти, аж доки український народ не побудує 
своєї самостійної держави. Слабість польської держави до 
1939 р. була зумовлена у великій мірі тим, що вона була ба! 
гатонаціональною державою. Історичний досвід показує, що 
неґування принципу самовизначення народів при встановлю! 
ванні державних кордонів призводить до дуже серйозних і 
небезпечних ускладнень, які часто загрожують мирові в ціло! 
му світі. Вже давно минув той час, коли можна було вста! 
новлювати кордони, не оглядаючись на національні прагнення 
народів. Від початку XIX ст. світ є полем завзятої боротьби 
народів за повне здійснення принципу самовизначення націй. 

До якої міри національний момент був вирішальним у 
формуванні політичного обличчя світу (Европи насамперед) 
за останнього півтора сторіччя, до якої міри національний 
принцип став основним принципом організації світу, в якому 
напрямі впродовж останнього півтора сторіччя розвивається 
історичний процес взагалі — найкраще свідчить зіставлення 
політичних карт Европи початку XIX ст. і початку XX ст 

На політичній карті Европи після Віденського конґресу 
(1815 р.) бачимо: на сході Европи — російську імперію, на пів! 
дні — турецьку імперію, в середній Европі — австрійську імпе! 
рію, на території Німеччини та Італії — цілий ряд дрібних 
держав. 

"Політична система, створена віденськими трактатами 
1815 p., система, основана на грубім потоптанні національного 
принципу (права кожної нації на самовизначення), показалася 
цілком слабою — і вже дуже скоро почала розпадатися під 
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ударами національно!революційних рухів — так оцінюється 
політична система Европи після Віденського конґресу навіть 
більшовицькими істориками ("Новая история", часть І, АН 
СССР, 1939). Невідповідність насильно встановлених границь з 
національними відносинами в Европі була основною причиною 
тих усіх війн, революцій, що їх мусіла Европа пережити впро! 
довж XIX ст. 

На політичній карті Европи після першої світової війни 
бачимо на місці російської імперії Радянський Союз, відсуне! 
ний від західніх і північнозахідниіх кордонів колишньої цар! 
ської імперії на схід, і поділений на цілий ряд т. зв. союзних 
республік. Крім цього, на місці колишньої російської імперії 
бачимо: Фінляндію, Естонію, Латвію, Литву. Bсі ці держави 
постали в порядку реалізації принципу самовизначення наро! 
дів. На місці австро!угорської імперії бачимо цілий ряд нових 
держав: Австрію, Угорщину, Чехословаччину; Юґославію. Між 
Карпатами й Балтикою бачимо нову державу — Польщу, утво! 
рену з окраїн колишньої німецької, австрійської та російської 
імперій, заселених поляками, українцями, білорусами, литов! 
цями. На місці турецької імперії в Европі бачимо: Румунію, 
Болгарію, Грецію, Юґославію. На місці роздрібнених держав 
Італії та Німеччини бачимо великі об'єднані німецьку та іта! 
лійську держави. Зникли великі імперії, утворені переважно 
на основі династичного принципу, який цілі сторіччя був 
основним принципом упорядкування Европи, і на місці тих 
імперій, порядком реалізування національного принципу, по! 
став цілий ряд нових національних держав. Зіставлення полі� 
тичної карти Европи 1815 р. з політичною картою Европи 1920 р. 
якнайвиразніше показує, що історія розвивається в напрямі 
творення самостійних національних держав усіх народів. 

Пригадаймо всі наші ствердження щодо ідеї нації, які 
ми зробили дотепер. Ми ствердили: 

1. Ідея нації є сьогодні домінуючою ідеєю в житті всіх 
суспільних кляс усіх народів. 

2. З боротьби, яка виникає між ідеєю нації, та силами, 
скерованими проти неї, ідея нації виходить переможно. Ідея 
нації є найважливішою силою,    яка вирішує зміст і напрям 
сьогоднішнього історичного процесу. 
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3. З кінцем XIX й особливо в XX ст. прийшло до змен! 
шення клясових суперечностей, і це причинилося до ще силь! 
нішого згуртування народів довкола ідеї нації. 

4. Під натиском усе зростаючої сили ідеї нації її визнано 
1918 р. основним принципом політичної організації світу. 

5. Ідея нації вже дотепер докорінно змінила політичне 
обличчя світу й Европи передусім.  

Ці ствердження, які є незаперечними, якнайвиразніше 
показують, що основною тенденцією політичного розвитку су� 
часного світу є тенденція творити нові національні держави 
всіх народів. Уci соціальні проблеми вирішуються в рамцях 
окремих національних держав. Метою соціальних перемін є 
знищити клясові антагонізми в ім'я зміцнення національної 
спільноти в цілості. 

IV. 

В чому криється таємниця тієї величезної сили, якою є 
сьогодні ідея нації? Чому взагалі зродилася ця ідея? Як пояс! 
нити цю її величезну життєвість, цей вплив на формування і 
зміст історичного процесу? 

    Кожна ідея стає історичною силою лише тоді, коли во! 
на відповідає дійсним, глибоким прагненням якнайширших 
мас. Щойно при цій умові маси йдуть в ім'я ідеї на бороть! 
бу, на смерть. При відсутності цієї умови, тобто тоді, коли 
ідея не відповідає прагненням якнайширших мас народів; во! 
на залишається ляше мертвою теорією й на розвиток історич! 
ного процесу не має найменшого впливу. Ідея нації стала ви� 
рішальною силою саме тому, що вона відповідає найглибшим 
природним прагненням усіх народів — прагненням жити неза� 
лежним національним життям. 

Марксисти звичайно твердять, що "рух у сфері ідей є 
відображенням змін, які заходять серед об'єктивно!існуючого 
реального світу". 

В нашому випадку це твердження — хоч як це не на 
руку марксистам, які звичайно говорять про всякі національ! 
ні ідеї, як про "метафізику" — цілком застосовне. Тим, що 
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об'єктивно існує та з чого зродилася ідея нації, є саме ця 
органічна людська спільнота, яку ми називаємо нацією, наро! 
дом. Нація, народ існує об'єктивно. Цього ніхто, в тому числі 
також і марксисти, заперечити не може й не заперечує. Най! 
більш органічним прагненням кожного народу є прагнення до 
національної волі. Національну волю в нашу історичну добу 
може забезпечити лише власна самостійна національна держа! 
ва. Прагнення народу до самостійного державного існування 
— це також об'єктивно!існуючий, реальний факт. І саме відо! 
браження цієї об'єктивно�існуючої, реальної дійсности і є в 
нашу, епоху ідея нації. Вона зродилася щойно в XIX ст. тому, 
що власне в цей час нація незвичайно зміцніла як окремий тип 
людської спільноти. Основним чинником у цьому процесі був 
зріст національної свідомости. Національна свідомість зросла 
в наслідок: а) зацікавлення в період романтизму історичним 
минулим народів, побутом якнайширших народніх мас; в істо! 
рії, як у дзеркалі, народ уперше побачив свою індивідуаль! 
ність, своє національне "я"; б) посилення господарського жит! 
тя, розвитку комунікації, зв'язку; люди з різних кінців однієї 
країни, які дотепер жили у відокремленні, мали змогу далеко 
частіше з собою зустрічатися, обмінюватися думками, пізна! 
вати себе, поглиблювати свою національну свідомість; в) роз! 
витку демократії, яка включила в активне політичне життя 
широкі маси; г) розвитку загальної освіти народніх мас, вве! 
дення обов'язкової загальної військової служби; г) посиленого 
політичного й економічного гноблення поневолених народів 
панівними народами. І саме тому, що ці всі моменти були зу! 
мовлені розвитком капіталізму, можна сказати, очевидно, що 
капіталізм у великій мірі причинився до формування сучасної 
нації. Але капіталізм лише скріпив націю як окрему спільноту, 
а не спричинив її виникнення взагалі, як про це теоретизу! 
ють більшовики ("нація виникла і формувалася тільки в епо! 
ху розвитку капіталізму"). Нації складалися далеко раніше, і 
їх виникнення в жодній мірі не зв'язане з капіталізмом як 
певною суспільно!економічною формацією. Нації існували і 
при рабовласницькому, і при февдальному суспільно!економіч! 
ному ладі. В період капіталізму вони лише незвичайно зміцни� 
лися, і стали в цей час більше, як в якунебудь іншу історичну 
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епоху, основною рушійною силою історії. Невірне є також твер! 
дження про те, що при капіталізмі щораз більше зникають 
"відокремленість і протиріччя між народами'' (''Комуністичний 
маніфест"). Зникнення протиріч між народами, при пошану! 
ванні права кожної нації на самостійне державне існування, 
з точки зору ідеї нації було б побажаним. Є, одначе, навпаки. 
Сьогодні більше, як колинебудь дотепер, зросли протиріччя 
між націями, основані на пануванні кількох націй над десят! 
ками інших. Це з одного боку. 

З другого ж боку, якщо вірне твердження Маркса про 
те, що "найбільш передові в економічному відношенні капіта! 
лістичні країни сьогодні є прообразом найбільш відсталих у 
цьому відношенні країн завтра" (цитуємо з пам'яті) — то ло! 
гічно, згідно з марксистським розумінням історії, мусить бути 
вірним твердження і про те, що й "народи, найбільш передові 
під оглядом найбільшої національної свідомости, сьогодні є 
лише прообразом найбільш відсталих у цьому відношенні на! 
родів завтра". Якщо закономірне є те, що розвиток капіталіз! 
му захоплює щораз нові й нові країни, то так само законо! 
мірне є і те, що будуть формуватися в сучасні нації щораз 
нові і нові народи, які дотепер дрімали. Це підтверджується 
дотеперішньою історією. Впарі з упромисловлюванням Схід! 
ньої Европи і Азії йде і національне пробудження народів, які 
тут живуть. Вже сьогодні за своє національне визволення бо! 
рються народи Східньої Европи й Азії так, як боролися вчора 
за це саме народи Середньої і Західньої Европи. Вже сьогодні 
національно!визвольна боротьба поневолених більшовиками 
народів розхитує сталінську імперію далеко сильніше, як учо! 
ра вона розхитувала Австро!Угорщину і царську Росію. В Ав! 
стро!Угорщині і деякий час у Росії ця боротьба прибирала 
форми підпільної і повстанської боротьби. Щораз нові і нові 
народи заявляють про своє прагнення до повної національної 
незалежности. І це постійне поширювання національної свідо� 
мости, це постійне поширювання ідеї нацїі є найважливіша 
закономірність сьогоднішнього історичного процесу, якої не 
можуть заперечити навіть марксисти, якщо будуть послідовно 
застосовувати свій марксизм. Твердження Леніна про те, що 
"капіталізм не обов'язково пробуджує до самостійного життя 
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всі нації", — невірне. Історичний досвід показує, що розвиток 
капіталізму пробуджує до самостійного життя саме всі нації. 

Постійне зміцнювання нації, як людської спільноти, яке 
відбувається в наслідок розвитку політично�суспільних і еко� 
номічних відносин у світі, це ще одна, основна причина того, 
чому ідея нації стала сьогодні найважливішою і основною си� 
лою історичного процесу. 

Коли ми говоримо про те, що розвиток капіталізму у 
великій мірі причинився до творення сучасної нації, то ми 
маємо на увазі передусім позитивну ролю розвитку продукцій! 
них сил у цьому відношенні, а не ролю капіталізму як суспіль! 
но!економічної формації в цілому. Виробничі відносини при 
капіталізмі, тобто принцип приватної власності на засоби ви! 
робництва, допровадив до виникнення клясових антагонізмів 
між пролетаріятом і селянством — з одного, і буржуазією, з 
другого боку. Клясові ж антагонізми, як це ми вже вказували, 
становлять значну небезпеку для ідеї нації. Зрозуміло, що 
капіталістичні виробничі відносини радше гальмують процес 
складання нації, ніж його приспішують. Чинником, що при� 
спіщує процес складання нації при капіталізмі, в самий роз� 
виток продуктивних сил, тобто розвиток промисловости, тех� 
нічних знань і виробничих навиків серед людей, загальний про� 
ґрес цивілізації. Завдяки власне розвиткові продуктивних сил 
створилися умови, при яких міг приспішено проходити процес 
складання нації. Цими умовинами є, як ми вже про те згаду! 
вали, розвиток комунікації, засобів зв'язку, інтенсивне госпо! 
дарське життя, розвиток, преси, освіти, загальне піднесення 
культури. Маючи це на увазі, не важко зрозуміти, що занепад 
капіталізму, який у наших умовивинах означає лише ліквідацію 
принципу приватної власности на знаряддя й засоби виробниц! 
тва, цебто їх усуспільнення, ні в чому не загрожує нації. Нав! 
паки: усуспільнення знарядь і засобів виробництва причинить� 
ся, поперше, до ще сильнішого розвитку продукційних сил, 
як це було за капіталізму, і, подруге, ліквідуючи саму основу 
існування суспільних кляс (буржуазії і пролетаріяту переду! 
сім), зліквідує існуючі сьогодні клясові антагонізми. І перше, 
і друге лише скріплюють націю. Тому то й реалізація нашої 
концепції безклясового суспільства  в майбутній українській  
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державі причиниться тільки до зміцнення української нації, 
піднесе її на вищий ступінь національної спаяности і свідо� 
мости. 

V. 

Як ми вже сказали на початку статті, концепція само! 
стійної України — це також концепція такого суспільного й 
економічного ладу в Україні, за якого не існуватиме експлу! 
атації людини людиною. Ми коротко з'ясували також, на чо! 
му буде спиратися цей суспільно!економічний лад. Суспільно! 
економічні переміни, які доковувалися в період між двома 
світовими війнами та які далі доконуються в останні роки чи 
то по більшовицькому, чи по протилежному боці бар'єра, ви! 
разно показують, що суспільно!економічний розвиток світу йде 
саме в напрямі усуспільнення основних галузей народнього 
господарства. Поминаємо тут те, що доконано націоналізації 
промисловости, банків, розпарцельовано поміщицькі маєтки в 
Польщі, Чехословаччині, Болгарії, Юґославії, частинно в Ру! 
мунії. Націоналізують сьогодні деякі галузі народнього госпо! 
дарства теж у таких країнах, як Англія, Франція. В Англії зна! 
ціоналізовано англійський банк, вугільну промисловість, за! 
лізниці. У Франції знаціоналізовано великі банки. Крім того, 
дуже близьким до націоналізації заходом було втручання дер! 
жави в економічне життя в державах фашистського типу: в 
гітлерівській Німеччині та фашистській Італії. Принцип пов! 
ної економічної свободи сьогодні вже всюди, за винятком 
хіба ще США, дуже основно захитаний. На його місце прихо! 
дить принцип суспільної контролі чи, в деяких випадках, про! 
сто принцип суспільної власности в основних галузях народ! 
нього господарства. Такий розвиток означає по суті початок 
занепаду капіталізму як суспільно!економічної формації. Маю! 
чи на увазі саме такий розвиток суспільно!економічних від! 
носин у сучасному світі, можемо ствердити, що й наша кон! 
цепція суспільного ладу в майбутній українській державі ціл! 
ковито згідна з існуючою сьогодні у світі розвитковою тен� 
денцією. 
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VI. 

Маючи на увазі все сказане про ідею нації дотепер, нам 
не важко буде відповісти на друге питання, поставлене на 
початку статті: чи український національно!визвольний рух, 
який є складовою частиною того великого процесу еманси! 
пації народів, що доконується у світі, являє собою те нове, 
яке тільки народжується та до якого буде належати майбутнє? 

У зв'язку з цим ми уважаємо на такі моменти: 
1. Не зважаючи на те, що т. зв. національне питання 

актуальне в Европі вже майже на протязі стокількадесятьох 
років, щойно 1918 року принцип самовизначення народів був 
висунутий відповідальними керівниками світової політики як 
основний принцип організації світу. До того часу, хоч і ро! 
зв'язано національне питання в окремих випадках позитивно, 
то принцип самовизначення народів не був визнаний як за! 
гальний, основний принцип організації світу. Та, діставши на! 
віть формальне визнання, принцип самовизначення народів не 
був повністю зреалізований навіть в Европі. З того погляду ідея 
нації ще дуже "молода". Вона "молода" зокрема, коли йдеться 
про народи Східньої Европи, Кавказу й Азії. Ці народи або 
лише недавно пробудилися, або ще тільки пробуджуються до 
свідомого національного життя й в більшості випадків щойно 
починають  свою національно!визвольну боротьбу.  Історія  ж 
нової доби показує, що якщо який народ почав національно! 
визвольну боротьбу, то він її не припиняв, аж поки не побу! 
дував своєї самостійної національної держави. Національно! 
визвольна боротьба кожного народу рано чи пізно кінчалася 
завжди його повною перемогою.  

2. Всі ці причини, які обумовили виникнення т. зв. на! 
ціонального питання, сьогодні діють з такою силою, як кілька! 
десят років тому. Ті причини — це, з одного боку, зростання 
національної свідомости й самостійницьких прагнень понево! 
лених народів, домінуюча роля ідеї нації в житті всіх наро! 
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дів; з другого ж боку — це намагання кількох великих країн 
утримати за всяку ціну стан, за якого кілька великих, найци! 
вілізованіших народів живе за рахунок поневолення і експлу! 
атації багатьох інших народів світу. Найбільше ми повинні 
підкреслити, що ті самі причини, які обумовили виникнення 
національного питання, сьогодні його далеко більше актуалі! 
зують і загострюють, як колись. Сьогодні національна свідо! 
мість народів загальніша і глибша. Перехід соціялістів панів! 
них народів на позиції імперіалізму, тобто перехід на пози! 
ції імперіялізмів тих елементів панівних народів, які до того 
часу, хоча б декляративно, були проти імперіялізму, остаточно 
переконав поневолені народи в тому, що визволитися вони 
можуть лише власною боротьбою проти імперіялістів. Беручи 
до уваги більшовицьку сферу впливів в Европі, можна сказа! 
ти, що в результаті другої світової війни значно зросло також 
число фактично поневолених народів. В той же самий час 
експлуатація і гніт поневолених народів з боку панівних на! 
цій не послабають. У більшовицькій Росії цей гніт у деяких 
випадках прийняв форми одвертого формального винищуван! 
ня цілих народів. Це все означає, що національне питання в 
нашу добу буде ще актуальніше й гостріше, як у недавньому 
минулому. З такою компрометацією імперіялістичної системи 
та з такою готовістю народів боронити свою національну волю, 
як це є сьогодні, — перемога поневолених народів, перемога 
ідеї нації — очевидні. При тому імперіялістам не здається ні 
в який спосіб обманути поневолені народи. Більшовики, напр., 
хочуть задовольнити самостійницькі прагнення народів шля! 
хом творення тільки формально незалежних національних дер! 
жав. Але народи добре відрізняють стан формальний від фак! 
тичного, вони тепер хочуть фактичної, а не формальної само! 
стійности. Про це свідчить боротьба неросійських народів СРСР 
проти більшовицької Москви. Про це свідчить протибільшо! 
вицька боротьба тих народів, які опинились у сфері впливів 
більшовицької Москви. Ці народи об'єдналися нині для спіль! 
ної протибільшовицької боротьби в Антибільшовицькому Бльо! 
ці Народів. Всі вони змагають повалити більшовицький СРСР 
і побудувати на його руїнах свої, самостійні національні дер! 
жави. Про це добре знають і самі більшовики. Вони добре 
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знають, що їхнє твердження про "морально!політичну єдність 
народів СРСР" — брехня. Коли ж, можливо, вони щодо цього 
мають ілюзії та дійсно вірять у цю "єдність" — то тим гірше 
для них. Поневолені народи СРСР при найближчій нагоді по! 
дбають розвіяти більшовицькій кліці ці ілюзії. Це й буде, влас! 
не, кінець більшовизму. І цей кінець буде ще одною великою 
перемогою ідеї самовизначення народів, ще одною перемогою 
ідеї нації. 

3. Всяка система політичної організації світу, яка б не! 
ґувала ідею політичної самостійности народів, є тепер неприй! 
нятна для всіх, без винятку, народів. Найкращим доказом 
цього є той спротив, який з боку европейських народів зустрі! 
ли гітлерівці і який зустрічають тепер більшовики. Єдиною 
прийнятною для народів політичною системою є система, за 
якої кожний народ мав би забезпечену політичну самостійність 
у власній національній державній організації. 

Ці перераховані нами моменти свідчать про те, що тен! 
денція творити національні держави, конкретним виявом якої 
є визвольна боротьба українського народу, — це тенденція, 
ще далеко не зреалізована, тенденція молода, нова. Такою мо! 
лодою є також тенденція ліквідувати капіталізм як суспільну 
формацію. Більшість народів у галузі радикальніших соціяль! 
них реформ робить лише перші кроки. Визвольна боротьба 
українського народу в загальному історичному аспекті являє 
собою саме те нове, яке тільки народжується в світі, являє 
собою те нове, до якого буде належати майбутнє. 

VII. 

Чи тенденція створити національні держави всіх наро! 
дів може сьогодні реалізуватися безперешкодно? 

На жаль, нині ще далеко не такий то ідеальний стан 
справ. Це, зрештою, нормальне життєве явище. Старий світ 
ніколи з історичного кону не сходить без бою, охоче, легко. 
Він завжди хапається за всі способи, щоб ще на один!два роки 
продовжити своє існування. Саме такий період переживаємо 
ми тепер. Історія  намагається викинути  за свій борт старий 
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імперіялістичний світ, найхарактернішою рисою якого є те, 
що кілька найбільш цивілізованих націй панують над десятка! 
ми, часто дуже великих народів, поневолюючи та експлуатую! 
чи їх. І цей старий імперіялістичний світ робить на наших 
очах останню спробу ще на якийсь час продовжити своє існу! 
вання. 

Один із засобів прикривати імперіялістичну політику з 
боку окремих великих країн це фабрикувати "теорії" про ко� 
нечність творити великі політичні комплекси з огляду на склад� 
ність теперішнього економічного життя. Деякі "теоретики"! 
імперіялісти твердять іменно, що за сучасного стану економі! 
ки не можливо творити нові держави. Поділ світу на малі дер! 
жавні організації, які завжди намагаються обгороджуватись 
системою мит і змагань за автаркію, стоїть, мовляв, в очевид! 
ній суперечності з фактом утворення вже сьогодні єдиного сві! 
тового господарства. Вже сьогодні цілком очевидне, — твердять 
ці теоретики, — що різні країни, різні території під господар! 
ським оглядом доповнюють одна одну. Вони тому, нібито, при! 
родно повинні складати й одну політичну організацію. Таки! 
ми економічними "арґументами" гітлерівські "теоретики" ста! 
ралися обґрунтувати концепцію "нової Европи"й висунули "те! 
орію" "великопростірного господарства" ("гросраумвіртшафт"). 

ами економічної вигідности обґрунтовував Сталін 1922 
р. потребу "тісного об'єднання радянських республік в одну 
союзну державу". Арґументами економічної доцільности об! 
ґрунтовується також концепція "Пан!Европи" чи "Сполучених 
Штатів Европи", висунена деякими політичними діячами вже 
зараз після першої світової війни. 

Що практично означає теорія гітлерівського "великопро! 
етірного господарства", переконалася більшість европейських 
народів під час гітлерівської окупації на власній шкірі. Вона 
означала повний економічний грабунок народів із промисло! 
вої сировини та харчових засобів, повне господарське підпо! 
рядкування окремих країн інтересам Берліну. 

В економічній доцільності "тісного об'єднання радян! 
ських республік в одну державу" переконалися й народи СРСР. 
Вони переконалися іменно, що таке об'єднання вигідне лише 
імперіяльному центрові — Москві, а не союзним республікам. 
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Вслід за економічним об'єднанням прийшла жахлива еконо! 
мічна експлуатація т. зв. союзних республік. 

Яка причина, одначе, того, що для обґрунтування вели! 
кодержавних, антинаціональних концепцій імперіалісти вда! 
ються тепер до економічних арґументів? 

Причиною цього є те, що з хвилиною єдиного світового 
господарства, взаємна господарська залежність народів зросла 
в досить великій мірі. Країні, ізольованій під господарським 
оглядом, було б нині важко самій втриматись. І власне цей 
момент стараються імперіялісти використати для залякування 
народів, для суґерування їм думки про конечність політично! 
го об'єднання. Це об'єднання потрібне, насамперед, великим, 
найбільш цивілізованим країнам. Воно дало б їм змогу пов! 
ністю й без перешкод використати для себе всю свою еконо! 
мічну перевагу над меншими й економічно слабшими країна! 
ми. Річ у тому, що буржуазія великих країн, спираючись на 
експлуатацію колоній і керуючись, насамперед, власними кля! 
совими інтересами, розвинула надмірно (понад дійсні потреби 
власних країн) або однобічно власну промисловість. Ця про! 
мисловість мусить мати забезпечені джерела сировини й ринки 
збуту. Цих джерел сировини та ринків збуту буржуазія ве! 
ликих країн мусить шукати, як правило, поза межами власної 
країни. Зрозуміло, що державні кордони, власні економічні 
інтереси окремих народів стають на перешкоді в цьому шу! 
канні джерел сировини й ринків збуту. Для буржуазії великих 
країн справа була б ідеально розв'язана тоді, коли б зникли 
і кордони національних держав, і окремі економічні інтереси 
народів. На цій основі й родяться концепції "Нових Европ". 

Ніхто не стане заперечувати того, що тепер взаємна 
економічна залежність народів досить значно зросла. Але у 
зв'язку з цим постає питання: чи ідеї найтіснішого економіч! 
ного співробітництва народів не можна здійснити в системі 
вільних національних держав усіх народів? Чому для здійснен! 
ня ідеї економічного співробітництва потрібне обов'язково по! 
літичне об'єднання? Немає жодних об'єктивних перешкод для 
того, щоб ідею тісного економічного співробітництва здійсни! 
ти в системі вільних національних держав. Лише тоді можуть 
бути гармонійно поєднані як інтереси великих, так і  інтереси 
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малих країн і народів. Тільки тоді можна буде встановити 
справжнє економічне співробітництво між народами. 

Поневолені народи не сміють забувати того, що однією 
з найпоширеніших форм економічної залежности країн між 
собою в системі світового господарства є залежність колоній 
від метрополій. Ця залежність дуже вигідна метрополіям і 
цілковито невигідна колоніям. В наслідок саме цієї залежности 
панівні народи осягнули сьогодні вершини економічного добро! 
буту та розквіту, а поневолені народи опинилися на дні еко! 
номічної нужди. І цей стан вимагає якнайскорішої та якнай! 
радикальнішої зміни. Постава народів супроти концепції "ве! 
ликопростірного господарства", здійснюваної у гітлерівській 
"Новій Европі", якнайвимовніше показує, як того роду кон! 
цепції оцінює більшість народів. 

Економічний фактор сьогодні ні в який спосіб не неґує 
ідеї нації. Найвищою метою економіки є максимальний роз! 
виток продукційних сил країни. Цей розвиток має забезпечи! 
ти населенню країни оптимальні умови економічного життя. 
Як показує дотеперішній історичний досвід, продукційні сили 
досягли свого максимального розвитку всюди там, де народи 
мають, насамперед, повну політичну незалежність, мають свої 
власні державні організації. Лише повна політична незалеж! 
ність народів забезпечує їм максимальний розвиток творчих 
духових сил. А розвиток духових сил це перша передумова 
розвитку продукційних сил у цілому. Тільки на основі повної 
рівноправности народів, заґарантованої їх цілковитою політич! 
ною незалежністю, економічна спрівпраця між народами мо! 
же дати справді позитивні й гарні результати, тобто може 
причинитися до справжнього піднесення життєвого рівня всіх 
народів. 

Відомо, що більшовики — і як соціялісти, і як представ! 
ники великоросійського імперіялізму — завжди були за вели! 
ку централізовану державу і проти відокремлення від Росії 
неросійських народів. Ленін, одначе, розглядаючи економічну 
основу прагнень народів створити національні держави, у стат! 
ті "Про право націй на самовизначення" примушений був пи! 
сати: 
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"Немає сумніву, що більша частина Азії, найбільш населеної частини 

світу, перебуває в становищі або колоній "великих держав", або держав, над! 

звичайно залежних і пригноблених національно. Але хіба ця загальновідома 

обставина хитає хоч скільки!небудь той безперечний факт, що в самій Азії 

умови найповнішого розвитку товарного виробництва, найвільнішого, широ! 

кого й швидкого зростання капіталізму створились тільки в Японії, тобто тіль! 

ки в самостійній національній державі?... Лишається незаперечним, що капі! 

талізм, розбудивши Азію, викликав і там повсюди національні рухи, що тен! 

денції цих рухів — створення національних держав в Азії, що найкращі умо! 

ви розвитку капіталізму забезпечують саме такі держави.... Приклад балкан! 

ських держав теж говорить... що найкращі умови розвитку капіталізму на 

Балканах створюються якраз в міру створення на цьому півострові самостій! 

них національних держав" ("Вибрані твори.", т. І. 1939 p.). 

До слів Леніна ми повинні ще додати, що національна 
держава забезпечує максимальний розвиток продукційних сил 
не лише за капіталізму. Історичний досвід показує, що й за 
февдалізму продукційні сили розвивалися якнайкраще, лиш у 
національній державі. Приклад "першої соціялістичної країни 
на світі" — приклад СРСР, в якому більшовицька кліка всі! 
ляко гальмує економічний розвиток національних республік, 
виявляє, що і за соціялізму вони найкраще можуть розвива! 
тися тільки в національній державі. 

Після першої світової війни зродилася ідея тісного спів� 
робітництва держав і народів. Від того часу ця ідея не схо! 
дить із денного порядку міжнародньої політики. Після першої 
світової війни в порядку реалізації цієї ідеї створено Ліґу На! 
цій, після другої світової війни — Організацію Об'єднаних 
Націй. 

      Яка мета міжнароднього співробітництва? В чому мала 
б полягати його суть? Конкретно міжнародне співробітництво 
мало б полягати в тому, щоб мирним шляхом вирішувати всі 
міжнародні політичні, економічні, культурні й соціяльні проб! 
леми й таким чином не допускати до воєн між народами, і 
сприяти їх загальному культурному та цивілізованому про! 
ґресові. 

Не важко зрозуміти, що, беручи справу теоретично, са! 
ма ідея міжнароднього співробітництва це об'єктивно проґре� 
сивна ідея, вона ні в чому не заперечує ідеї нації. Досвід, одна! 
че, показує, що створені міжнародні організації, завданням 
яких є реалізувати й культивувати цю ідею, далеко не вико! 
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нують свого завдання. Міжнародні організації не дбають про 
повне здійснення тих високих принципів, що їх вони проголо! 
сили як керівні принципи своєї діяльности. Організація Об'єд! 
наних Націй, як перед нею й Ліґа Націй, не добилися покищо 
ні до того, напр., щоб направду "розвивати дружні відноси! 
ни між націями на основі поважання принципу рівноправно! 
сти й самовизначення народів", ні того, щоб "здійснювати між! 
народне співробітництво... в заохочуванні та розвитку поваги 
до прав людини та основних свобід для всіх...". Більшовиць! 
кий СРСР, член Організації Об'єднаних Націй, поневолює нині 
народи Східньої та Південносхідньої Европи, народи Кавказу 
й Азії. СРСР є сьогодні величезною тюрмою народів, де цілком 
не існують жодні, хоча б найменші, демократичні свободи. 
Саму Організацію Об'єднаних Націй більшовики стараються 
перемінити в знаряддя своєї імперіялістичної політики, нама! 
гаються зробити з неї ту інституцію, яка забезпечувала б їхні 
імперіялістичні загарбання. Зрозуміло, що всі народи світу й, 
зокрема, поневолені народи, які бачать, до чого прямують 
більшовицькі імперіялісти, мусять ставитися з певним недові! 
р'ям як і до Організації Об'єднаних Націй, так і до самої ідеї 
міжнароднього співробітництва в сучасних конкретних істо! 
ричних умовах. Всі народи світу щиро прагнуть співробітниц! 
тва, але це співробітництво мусить дійсно заступати ті ідеаль! 
ні цілі, які зафіксовані в статуті Організації Об'єднаних Націй. 
Коли ж є інакше, коли в більшості випадків окремі члени 
Об'єднаних Націй цілковито іґнорують ці цілі, то народи в 
даних умовах мусять оцінювати Об'єднані Нації не інакше, 
як знаряддя імперіялістичної політики в руках деяких її членів. 

Ідея міжнароднього співробітництва може бути повні� 
стю зреалізована лише з умовою повного здійснення принципу 
самовизначення народів. Доки існують панівні й поневолені на! 
роди, доки одні нації поневолюють інші, слабші від себе, на! 
роди, доти не може бути мови про загальне довір'я між на� 
родами. А без такого довір'я між народами не може бути й 
мови про якусь ефективну міжнародню співпрацю. 

Український народ щиро прагне до якнайтіснішого й 
найширшого співробітництва з усіми народами світу. Він не 
погодиться,    одначе,   ніколи з фактом поневолення України 
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більшовицькою Москвою й буде завжди боротися всіми засо! 
бами за повне своє політичне та економічне визволення. До! 
ки членом Організації Об'єднаних Націй буде більшовиький 
СРСР, який вже майже 30 років жорстоко гнобить і експлуа! 
тує Україну, доки Об'єднані Нації будуть погоджуватися з 
фактом поневолення України більшовицькою Москвою, доти 
український народ не може мати повного довір'я і до Об'єдна! 
них Націй, і до самої ідеї міжнароднього співробітництва. Ко! 
ли ж український народ здобуде свою самостійну національну 
державу, він буде йти в аванґарді боротьби за найширше спів� 
робітництво між усіми народами світу. 

Коли взяти програмові декларації альянтів, зроблені ни! 
ми впродовж другої світової війни, то вони, по суті, є кроком 
назад, навіть у порівнянні з 1918 р. 1918 року в 14 точках 
Вілсон зовсім виразно й недвозначно висунув принцип само! 
визначення народів як основний принцип упорядкування сві! 
ту. У Версальському мирному договорі 1919 р. держави!пере! 
можці, хай лише формально, заявили про свою готовість "по! 
класти в основу вреґулювання европейських відносин принци! 
пи визволення поневолених народів, встановлення, по можли! 
вості, границь і створення умов, що дали б кожній нації мож! 
ливість самостійного національного й господарського життя". 
В одній же з перших програмових деклярацій альянтів під 
час другої світової війни, в т. зв. Атлантійській хартії, як основ! 
ну мету висунено повернення до "статус кво", який існував 
до початку гітлерівської аґресії, хоч цей "статус кво" в бага! 
тьох випадках був грубим потоптанням принципу самовизна! 
чення народів, грубим потоптанням ідеї нації. У другому про! 
грамовому документі нашого часу, документі, який ліг в осно! 
ву організації сьогоднішнього світу, в статуті Організації Об'єд! 
наних Націй, основною метою поставлено "підтримувати між! 
народній мир і безпеку", "укріпити рівність прав великих і 
малих націй", "розвивати дружні відносини між націями на 
основі поважання принципу рівноправности й самовизначення 
народів". Отже, першочерговою метою організації поставлено 
підтримувати міжнародній мир, маючи на увазі ввесь той по! 
літичний уклад світу, який заіснував після розгрому т. зв. дер! 
жав осі та їхніх сателітів. Щойно на другому пляні сказано 
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про розвивання дружніх взаємин між націями на "основі по! 
важання принципу рівноправности й самовизначення народів". 
Треба сказати, що говорити 1945 р. лише про "поважання" 
принципу рівноправности та самовизначення народів, це зна! 
чить говорити в цій справі рішуче замало. Це треба дуже ви! 
разно підкреслити, головно тому, що в результаті перемогаи 
альянтів над гітлерівською Німеччиною народи майже всієї 
Південносхідньої, а частинно й Середньої Европи, опинилися 
фактично під пануванням більшовицької Москви, і всі вони, 
не говорячи вже про неросійські народи СРСР, фактично по! 
збавлені самостійности. А майже 30 років існування більшо! 
вицького СРСР підтверджують, що більшовицька Москва — 
найбільший ворог самостійности народів. Хто говорить нині 
лише про "поважання принципу самовизначення народів", той 
насправді дає вільну руку більшовицьким імперіялістам. 

Є ще й інші моменти, які дають нам основу твердити, 
що сьогодні, в порівнянні з 1918 р. щодо ідеї нації, керівні 
політики, всупереч розвитковим тенденціям сучасного світу, 
роблять, властиво, крок назад. Візьмім до уваги тільки те, що 
говорилося недавно на різних повоєнних конференціях, на яких 
визначувано державні кордони, визначувано долю багатьох 
народів. Якими арґументами послуговується останньо дипло! 
матія? Безперечно, вона говорить також і про право нації на 
самовизначення. Але, як же ж водночас одверто і впевнено, 
напр., більшовицька дипломатія, яка найбільш кричить про 
самовизначення народів, говорить про "сфери впливів", про 
потребу "забезпечення державних інтересів"! Як одверто біль! 
шовицька дипломатія говорить про те, що Радянський Союз 
мусить мати біля своїх кордонів "дружні народи", розуміючи 
під "дружніми" такі країни, що їх могла б цілковито контро! 
лювати більшовицька Москва! Як часто говорять сьогодні ди! 
пломати про т. зв. "стратегічні позиції", "стратегічні кордони"! 
І хіба ж це все має щось спільне з позитивним ставленням 
до ідеї нації? Хіба ж це все має щось спільне з визначенням 
національного моменту з принципом організації сьогоднішньо! 
го світу? 

Теперішню поворотну хвилю імперіялізму, що її пережи! 
ваємо, можна порівняти з такою ж поворотною хвилею абсо! 
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лютизму, що її пережила Европа після Віденського конґресу. 
1815 р. февдально!абсолютистична реакція святкувала свою пе! 
ремогу над ідеєю "свободи, рівности, братерства". Над Евро! 
пою, розбудженою до нового життя французькою революцією, 
став із штиком Священний союз. Його метою було протидіяти 
"революції", втримати "старі порядки". Жандармом цього сою! 
зу була царська Росія. Над світом, розбудженим до нового 
життя всім дотеперішнім історичним процесом, над світом, ве! 
лику частину якого становлять поневолені та експлуатовані 
народи, стала сьогодні Рада Безпеки, а її одним із постійних 
членів є найбільший хижак світу — більшовицький СРСР. Ме! 
та Ради Безпеки, як це можна встановити на основі її доте! 
перішньої діяльности — зберегти той політичний уклад світу, 
який настав після другої світової війни та який внаслідок 
імперіялістичних загарбань Кремля характеризується грубим 
потоптанням навіть тих здобутків людства, які воно досягло 
в результаті першої світової війни. Як царська Росія у XIX ст. 
відогравала ролю жандарма Европи, так нині більшовицький 
СРСР, як постійний член Ради Безпеки, відограє ролю жан! 
дарма цілого світу. Над єдино справедливим принципом фак! 
тичного самовизначення народів тріюмфує сьогодні ідея "сфер 
впливів", "державних інтересів", "стратеґічних кордонів". Та 
так, як Священний союз не зберіг від занепаду ні абсолютизму, 
ні політичної системи в Европі, створеної Віденським конґре! 
сом (вже 1848 р. всю Европу потрясла "весна народів"), так 
не закріпить теперішнього політичного укладу світу і Рада 
Безпеки, яку більшовики хочуть перетворити в знаряддя свого 
імперіялізму. Вже сьогодні передові люди багатьох народів 
бачать, до чого ведуть більшовики, і домагаються зміни окре! 
мих параграфів статуту Об'єднаних Націй. Вже сьогодні різні 
держави, в тому числі також і держави, які є постійними 
членами Ради Безпеки, домагаються скасування т. зв. права ве! 
та, яке прийнято в Раді Безпеки. Вже тепер народи Східньої 
і Південносхідньої Европи ведуть боротьбу проти більшовиць! 
ких імперіялістів. 

Яких заходів не вживали б сьогодні керівні політичні 
діячі окремих країн, вони нічого не можуть зробити, щоб 
унеможливити повну перемогу ідеї нації. Вони не  можуть ні! 
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чого зробити; поперше, тому, що така перемога є зумовлена 
основною тенденцією нинішнього політичного розвитку світу. 
Вони не можуть нічого зробити, подруге, тому, що серйозним 
фактором історичного процесу є сьогодні народні маси. Вони 
впродовж останнього півтора сторіччя навчилися самі вплива! 
ти на історію і, згідно зі своїми інтересами вирішувати свою 
долю. Треба пам'ятати, що впродовж останнього півтора сто! 
річчя відбулося більше революцій, тобто більше разів підметом 
історії ставали самі маси, як упродовж усієї історії людства 
до того часу. Хто схоче сьогодні, всупереч прагненням най! 
ширших народніх мас, вести лише свою окрему, ворожу наро! 
днім масам, політику, тому ці маси у відповідний момент і по! 
своєму нагадають про себе. 

VIІІ. 

Концепція самостійности України своїм політичним віс� 
трям скерована проти СРСР, проти більшовицької тюрми на� 
родів. 

Коли 1917 р. більшовики захопили в свої руки владу в 
Росії, світ недооцінював небезпеки більшовизму. Більшість по! 
літиків у світі в зв'язку з більшовизмом цікавило в той час 
лише питання, чи більшовики приймуть на себе всі міжнарод! 
ні зобов'язання колишньої царської Росії, чи забезпечать еко! 
номічні інтереси чужоземних країн, чи ні. На самий більшо! 
визм в той час вони дивилися, як на експеримент наперед при! 
речений на провал. Ніхто з керівних політиків не дооцінював 
тієї небезпеки, яку для майбутнього світу становило, знищення 
більшовиками самостійних національних держав, утворених 
окремими народами на території колишньої царської Росії в 
1917!23 pp. Більшовикам дозволено здушувати національно! 
визвольну боротьбу українців, білорусів, грузинів, вірменів, 
народів Середньої Азії, дозволено реставрувати царську імпе! 
рію. Ці народи, в тому числі теж український народ, у їхній 
боротьбі з більшовицькою аґресією залишено самим собі. Ні! 
хто в світі в той час не розумів того, що лише поділ Росії 
на окремі національні держави  назавжди унеможливить від! 
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родження найреакційнішого російського імперіялізму, який 
упродовж багатьох сторіч був найбільшою загрозою та гань! 
бою для світу. 

В наслідок недооцінення керівними політиками світу ті� 
єї небезпеки, яку являло собою в 1918�23 pp. загарбання біль� 
шовиками національних держав окремих народів кол. царської 
Росії, тепер світ має діло з загарбанням більшовицькою Мос� 
квою половини Европи та з небезпекою поширення більшо� 
вицького панування не тільки на цілу Европу й Азію, а й поза 
ці континенти.  

Сьогодні більшість народів, мабуть, уже правильно оці! 
нює небезпеку більшовизму. Більшість народів у світі, либонь, 
нині вже розуміє, що, щоб назавжди звільнитися від загрози 
імперіялізму Москви, треба сьогоднішній багатонаціональний 
СРСР перебудувати на принципі самовизначення народів. Ли! 
ше розчленування СРСР на ряд національних держав, назав! 
жди внеможливить відродження імперіялізму Москви. Концеп� 
ція самостійної України буде основним елементом пляну зни� 
щити більшовицьку тюрму народів, яка є сьогодні гніздом най� 
ганебніиюї реакції, й найнебезпечнішої аґресії у світі, буде 
основним елементом упорядкування Східньої Европи та вели� 
чезної частини Ази. Побудова українським народом самостій! 
ної української держави буде величезним кроком уперед на 
шляху, щоб установити дійсну рівновагу в світі та забезпечи! 
ти тривкий мир між народами. 

Історичний процес виразно розвивається в напрямі пов! 
ної реалізації принципу самовизначення народів, у напрямі 
ліквідації капіталізму як суспільно!економічної формації. В 
цілковитій відповідності з цими тенденціями збігається концеп! 
ція самостійної України українського національно!визвольного 
революційного руху. Ідеї українського національно!визвольно! 
го революційного руху правильно відображають ті величезні пе! 
реміни, які доконуються в об'єктивному світі. Це означає, що 
вони — життєві, реальні, передові ідеї. Це означає також, що 
боротьба в ім'я цих ідей закінчиться повною перемогою. Така 
вже закономірність історичного процесу. 

Концепція самостійної України відповідає теж розвит! 
ковим тенденціям історичного процесу українського  народу. 
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Вистачить тільки пригадати, що ціле XIX ст. українська про! 
блема — це була лише культурна проблема: проблема мови, 
етнографії, літератури, історичної науки. До 1918 р. політичні 
аспірації більшости українського народу не сягали дальше авто! 
номії. 1918 р. український народ утворив свою національну 
самостійну державу. Від того часу ідея української самостійної 
держави не сходить із порядку дня в житті українського на! 
роду. Вона з кожним роком, з кожним днем стає найріднішою 
власністю щораз ширших українських мас. Вона з кожним ро! 
ком, з кожним днем мобілізує нові й нові тисячі на револю! 
ційну боротьбу проти окупантів за повне національне визво! 
лення. Коли визвольні змагання українського народу 1917!20 pp. 
дали йому одні Крути, то сьогодні, 1946 p., визвольна боротьба 
українського народу дає йому тисячі Круг. Крутянським по! 
боєвищем стала тепер величезна частина території України. 
Смерть тисяч борців за волю України сьогодні, хоч як це зву! 
чить перадоксально, означає, що наша повна перемога буде 
вже завтра. 

Український національно!визвольний революційний рух 
не лежить колодою на розвитковому шляху історичного про! 
цесу. Він іде в ногу з тим усім, що доконується в світі. Він 
є складовою частиною тієї величезної сили, яка сьогодні руй! 
нує старий світ і будує новий. Він являє собою те нове, об'єк! 
тивно проґресивне, яке лише народжується. Ми, учасники укра! 
їнського національно!визвольного революційного руху, не епі! 
гони минулого, а пробойовики майбутнього! Ми, що боремося 
"за українську самостійну державу і за те, щоб кожна нація 
жила вільним життям у своїй власній самостійній державі", 
можемо про себе сказати словами Франка: "Ми — пролог, не 
епілог!" 

Центр 

Квітень 1947 р. 

Передрук друкованої підпільної брошури, виданої у 
1949 p., cтop. 62, розмір 20x14 см. Ориґінал: Архів ЗП УГВР, 
И 5�7; фотокопія: Архів "Літопису УПА" 
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P. POLTAVA:  "THE  CONCEPT   OF   AN  INDEPENDENT  UKRAINE  AND 

PRESENT  POLITICAL   TRENDS  IN  THE  WORLD" 

(Summary) 

The author's concept of an independent Ukraine is that of an in! 

dependent Ukrainian state on Ukrainian ethnographic territory. Poltava 

believes that only by having its own state can a people be guaranteed 

an all!around economic and spiritual development. To ensure the most 

complete, harmonious development of a nation, the state should have 

a democratic regime and a social system that eliminates all exploita! 

tion of one person by another. Poltava's ideas of the best social and 

economic system is one that combines state, co!operative and private 

Ownership. Such a system represents a radical reform of the Soviet 

system, to provide for a free market and private initiative. The author 

elucidates and develops his theoretical positions and at the same time 

examines the political development of the modern world from the 

start of the industrial age. 

Nations have been struggling for their own states from the 

earliest times. However, it was not until the French revolution that 

the people were recognized as sovereign. In industrial countries, this 

recognition stimulated the struggle for a democratic regime, which 

would give the new social classes — the bourgeoisie, workers and pea! 

sants liberated from serfdom — a part in the direction of the state. 

The principles proclaimed by the French Revolution also encouraged 

the battle of subjugated nations for their own states. In addition, wor! 

kers began to struggle for social reforms and against economic exploi! 

tation. That struggle gave birth to*, social ism, a movement that is, in 

theory, international and thus directed against the concept of the na! 

tion. However, socialist parties eventually renounced internationalism 

to become national in character. Thus, in the confrontation between 

the international ideas of socialism and reality, the concept of the na! 

tion emerged victorious. 

In Poltava's view, current political developments are the results 

of struggles between contradictory forces. The struggle waged  by wor! 
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kers for a fair share of profits and for social reforms led to an impro! 

vement in their economic position. This improvement strengthened the 

concept of the nation, for there was no longer any need for social re! 

volutions in the countries where the improvement had taken place. 

Social reforms led to more harmonious relations among different so! 

cial classes. Other contradictions — for example, those among different 

empires — led to a weakening and even collapse of certain empires 

and the birth of new national states. The major contradiction at present 

is the one between ruling and subjugated nations. That is way in recent 

times there have been a lot of revolutions waged by liberation move! 

ments, as well as peaceful political struggles waged by colonies for 

their independence. Sooner or later, these struggles always end with 

victory for the subjugated nations, which gain their own independent 

states. The present era — says the author — is one of victory for the 

national concept; it is the era of emancipation of nations. 

From these basic assumptions the author gives his vision of the 

international order of the future. As he sees it, empires will disappear. 

They will be replaced by independent national states which will work 

together as equals. Thus the Ukrainian struggle for liberation is in tune 

with the current political tendency in the world. It is, as the author 

puts it, that which is new, which is just being born. Poltava ends the 

article by citing Ivan Franko: "We are the prologue, not the epilogue." 

If we consider that this article was written in 1947, we can 

term it prophetic. Since that lime almost all empires have disappeared. 

They have been replaced by independent states of former colonial na! 

tions. Only one empire has remained intact — the one termed by the 

author the most reactionary and most brutal prison of nations, which 

should have collapsed before all others — the USSR. 

Major P. Poltava's real name is not known in the West. Howe! 

ver, we are familiar with his many publicistic works and do have some 

information about his role in the underground. He. was killed in the 

winter of 1951!52 in a battle with the MVD in the Carpathian Moun! 

tains. At the time of his death he was vice!chairman of the General 

Secretariat of the Supreme Ukrainian Liberation Council and a member 

of the OUN Leadership in Ukraine. It is known that he had been a 

soldier in the Red Army and had fought in the Soviet!Finnish War in 

1940. During the German occupation he was studying medicine in Lviv 

and was active as an OUN Youth leader. He also edited the journal 
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"lunak" under the pseudonym "Volianskyi". Because of his gifts as a 

journalist, he quickly rose in the ranks of the Ukrainian resistance. 

He served as director of the political division of the UPA Supreme 

Command and directed the information bureau of the UHVR. He re! 

ceived a First Class Golden Cross of Merit and a "Medal For Service 

Under Particularly Difficult Conditions." He must be considered the 

major theoretician of the Ukrainian resistance. The article reprinted 

here, "The Concept of an Independent Ukraine and Present Political 

Trends in the World", is one of his most important works. 

78 



 
 
 
 
О. Горновий 

НАШЕ  СТАВЛЕННЯ  ДО  РОСІЙСЬКОГО  НАРОДУ 

Приступаючи до розгляду нашого ставлення до росій! 
ського народу, зазначимо зразу, що це питання поділяється 
на дві частини: 1) наше ставлення до російських народних мас 
і 2) наше ставлення до російських імперіялістів. У кожному 
з цих двох окремих питань наше ставлення — різне. 

У принципі наше ставлення до російського народу ні! 
чим не відрізняється від нашого ставлення до всіх інших на! 
родів. Воно випливає з основних наших ідейно!політичних за! 
сад: Воля народам! Воля людині! 

Українському визвольно!революційному рухові, який зро! 
дився на ґрунті національного поневолення й колоніяльного 
гніту українського народу та який висловлює прагнення на! 
роду визволитись, всяке поняття шовінізму, а тим більш імпе! 
ріялізму — чуже й осоружне. Борючись за визволення влас! 
ного народу, ми прагнемо до визволення та державної само! 
стійности всіх народів, бо ми ненавидимо всяке поневолення, 
а теж нам ненависний усякий імперіялізм. Ми переконані, 
що український народ, як і всякий інший народ у світі, може 
найкраще й найповніше розвиватися тільки в сім'ї вільних і 
незалежних держав усіх народів. Ми хочемо своє життя бу! 
дувати у власній самостійній державі в тісній співпраці з усі! 
ми народами. Ми віримо, що справжній мир у світі може за! 
безпечити тільки система вільних національних держав усіх 
народів на їх етнографічних територіях. 

Ось як визначив ІІІ!ій Надзвичайний Великий збір ОУН 
наше ставлення щодо цього: 

       "Організація Українських Націоналістів бореться за ук! 
раїнську самостійну соборну державу і за те, щоб кожна на! 
ція жила вільним життям у своїй власній самостійній держа! 
ві. Знищення національного поневолення та експлуатації на! 
ції нацією, система  вільних народів у власних державах — 
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це єдиний лад, який дасть справедливу розв'язку національ! 
ного й соціального питання у цілому світі". 

Ці положення є вихідні і при визначуванні нашого став! 
лення до російського народу. OУH бореться не проти росій� 
ського народу, а за визволення України від гніту російсько� 
більшовицьких загарбників. OУH заступає погляд, що росій� 
ська держава повинна покриватися з етнографічними кордона� 
ми російського народу та ні в якому випадку не виходити по� 
за ці межі. З російським народом, який матиме свою націо� 
нальну державу на своїй етнографічній території; який не ви� 
ступатиме проти національно�визвольних прагнень українсько� 
го народу; з російським народом, який не відстоює імперіяліз� 
му, а бореться за знищення своїх імперіялістичних клік, — з 
таким російським народом ми прагнемо якнайтісніше співпра� 
цювати і сьогодні, і в майбутньому. 

Виходячи з такого розуміння, OУH змагається за зни! 
щення російсько!більшовицької тюрми народів і перебудови 
СРСР на незалежні держави всіх народів, в колі яких знайшла! 
ся б і національна держава Росії. Це бо єдиний шлях до то! 
го, щоб покласти край національному поневоленню українсько! 
го народу, колоніяльному грабежеві його багатств, жахливій 
експлуатації його праці російсько!більшовицькими імперіялі! 
стами. Це єдиний шлях здійснити волелюбні прагнення укра! 
їнського народу, природні, зрештою, для кожного народу, жи! 
ти у своїй незалежній державі. 

Знищення колоніяльно!експлуататорського СРСР, зни! 
щення імперіялістичної кляси сталінських вельмож диктуєть! 
ся найжиттьовішими інтересами всіх народів СРСР. Перебу! 
дова СРСР на незалежні держави — це найсправедливіша й 
найпроґресивніша розв'язка національного питання, бо вона в 
корені підтинає російський імперіялізм і створює можливості 
для всебічного розвитку кожного народу. Вона веде не до на! 
ціональної обмежености й заскорузлости, але до найширшої 
співпраці та дружби між народами, бо вона будує їх на прин! 
ципах справжньої незалежности, рівности й добровільности. 
Звільняючи народи від колоніяльного гніту російсько!більшо! 
вицьких імперіялістів, вона створює найкращі передумови для 
розв'язки соціального питання кожним народом у дусі  інте! 

80 



ресів працюючих мас. Тому перебудова СРСР на незалежні 
держави всіх його народів — це не поворот до старого й від! 
жилого,—це, безсумнівно, величезний проґрес. 

Відокремлення України від Росії не є жодним ворожим 
виступом проти російського народу, як це змальовує більшо! 
вицька пропаґанда.  

Поперше, боротьба за відокремлених України від Росії 
— це боротьба за належне право кожному народові жити на 
власній землі незалежним державним життям і це право вже 
давно визнане всіма за кожним народом. Хіба ж, скількине! 
будь об'єктивно думаючи, людина може розцінювати таку бо! 
ротьбу, як боротьбу ворожу будь!якому іншому народові? Крім 
цього, боротьба за відокремлення України від Росії — це, на! 
віть з погляду більшовицьких законів, боротьба цілком закон! 
на: конституція СРСР забезпечує за кожною т. зв. союзною 
республікою право на вихід зі складу СРСР. 

Подруге, російському народові не потрібна Україна, во! 
на потрібна тільки російським імперіялістам. Твердження, що 
Росія не може обійтися без України, — а з такими тверджен! 
нями виступали і Ленін, і Сталін, — явно імперіялістична ви! 
гадка, вживана всімн імперіялістами. Вона сфабрикована на 
те, щоб баламутити народні маси. (Німецькі імперіялісти ро! 
били так єамо, коли кричали, що німецькому народові тісно, 
що йому грозить голод, що йому потрібний  "життьовий про! 
стір" і т. п.). Далі, таке твердження взагалі це ніякий арґу! 
мент і не може давати ніякому народові права поневолювати 
інший народ. Таких "арґументів" уживають тільки імперіялі! 
сти для оправдання своїх безконечних імперіялістичнихх війн 
і загарбування чужих територій.  

Російські землі настільки багаті, а російський народ на! 
стільки працьовитий, що може сам себе забезпечити. Треба 
тільки, щоб земля, багатства російської землі, промисловість 
були в руках російського народу, а не в руках кляси більшо! 
вицьких вельмож; щоб російський народ працював на себе, а 
не на зграю більшовицьких експлуататорів і на їхні імперія! 
лістичні пляни. До того ж, якщо російському народові потріб! 
ні українське вугілля, залізо чи хліб, то він може їх отрима! 
ти шляхом обміну з Україною за  господарські  добра своєї 
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землі, напр., ліс чи промислові вироби потрібні Україні, але 
не шляхом загарбання України й колоніяльної експлуатації 
її багатств. 

Царські, а тепер більшовицькі імперіялісти свідомо зо! 
середили й далі зосереджують основні галузі промисловости 
не там, де є сировина, а в безсировинних областях Росії (не! 
чорноземний і Ленінґрадський центри), до яких завозять за! 
гарбану сировину з т. зв. союзних республік. Тож, цілком оче! 
видно, що відірвания України та інших "радянських республік" 
від Росії викличе зміни в сучасній російській господарській 
системі. Але це буде удар лише по її імперіялістичній струк! 
турі, удар по всіх тих галузях промисловости, які працюють 
на імперіялістичні воєнні потреби більшовицьких загарбників. 
Все це викличе лише тимчасові труднощі в російській еконо! 
міці, які й доведеться переводити як неминучі в процесі оз! 
доровлення, в процесі перебудови на неімперіялістичні, націо! 
нальні рейки. Перебудувавшись на національній основі, росій! 
ська економіка закладе тривкі підвалини для свого розвитку, 
зміцнить свою силу, та, основне, стане на послуги російсько! 
му народові, а не більшовицьким експлуататорам. Що ж бо 
російському народові (цілому народові, а не підкупленій ча! 
стині), напр., з того, що він має розвинуту промисловість (до 
речі, побудовану й розбудовану з такими величезними втра! 
тами людського життя, праці та майна), коли ця проми! 
словість не працює для нього, а на війну, на озброєння, коли 
кляса більшовицьких вельмож використовує доходи від цієї 
промисловости в антинародних цілях; коли величезна біль! 
шість робітників (за винятком партійно!стахановсько!прикаж! 
чицького прошарку) знаходить у ній не радісну працю, а важ! 
ку каторгу, не відповідний заробіток, а нестерпний визиск; 
коли робітники не мають найменшого впливу на керівництво 
промисловістю. Отже, в інтересах російських працюючих мас 
конечно знищити імперіялістичну побудову промисловости 
СРСР. 

Такого знищення вимагають також справедливі інтере! 
си поневолених народів СРСР, які не хочуть миритися з ко! 
лоніяльним становищем. Ми ж не можемо допустити до того, 
щоб російсько!більшовицькі окупанти вивозили  скарби укра! 
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їнської землі цілком за безцінь і то тільки тому, що їх по! 
трібно російській!промисловості, свідомо розбудованій у без! 
сировинних областях. Ми не можемо погодитися з тим, щоб 
господарство України розбудовувалося однобічно (сільське го! 
сподарство й видобувна промисловість), щоб Україна, маючи 
великі запаси всієї потрібної сировини, не мала розвинутих 
усіх галузей промисловости. Ми не можемо дивитися на те, 
як мільйони українського народу вмирають від голоду тіль! 
ки тому, що їхній хліб загарбали кремлівські розбійники. Ми 
не можемо допустити до того, щоб Україна й надалі залиша! 
лася базою сировини та ринком збуту для російської проми! 
словости, джерелом збагачування кляси більшовицьких вель! 
мож. І тому ми боремося за відділення України від Росії. 

Таким чином відокремлення України звернене не проти 
російського народу, а тільки проти російсько!більшовицьких 
імперіялістів, знищення яких є також з інтересах російського 
народу. 

Змагаючись за відокремлення України та перебудову 
СРСР на незалежні держави всіх народів СРСР, ми рівночас! 
но прагнемо якнайтіснішої співпраці в політичній, економіч! 
ній і культурній галузях з російським народом, як із усіми 
іншими народами. Російський народ — наш безпосередній су! 
сід, з ним у нас багато спільних інтересів, і співпраця наша 
може розвиватися дуже успішно, якщо вона буде будована 
не на імперіялістичних узаєминах, а на справжній дружбі та 
рівноправності. 

Сьогодні російські імперіялісти широко горлають про 
т. зв. допомогу російського народу українському народові. Та 
це ні трохи не відповідає правді. Це — безсоромна брехня, 
так би мовити, подвійна. 

Поперше, якщо йдеться про період царської Росії, то 
російський народ, російські народні маси не мали ніякого 
впливу як на внутрішню, так і зовнішню політику царського 
уряду. Це дуже добре, краще може навіть від інших, знають 
і самі більшовики. Царський уряд правив Росією на основі 
самодержавства. Політика царського уряду ні в якій мірі не 
відображала волі російського народу, остільки цей народ був 
позбавлений усіх демократичних прав, оскільки  в Росії не бу! 
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ла ніяких демократичних інституцій. Тому то політика цар! 
ського уряду щодо України ні в якій мірі не може вважатися 
політикою російського народу. В умовинах царського самодер! 
жавства російські народні маси не мали ніякої змоги виявити 
своє справжнє ставлення до українського народу. Оскільки 
більшовики сьогодні твердять інакше, то вони цим самим по! 
падають у суперечність із своїм дотеперішнім поглядом: вони 
заперечують ту істину, що в умовинах царського самодержав! 
ства російський народ був позбавлений будь!яких політичних 
прав. 

Так само як в умовах царського самодержавства, ро! 
сійський народ не мав ніякої змоги виявити свою волю, так 
і в умовах диктаторського тоталітарного Радянського Союзу. 
Тому також і вся політика радянського уряду в українсько! 
му питанні не може вважатися за виявлення справжніх погля! 
дів російських народніх мас у цій справі. 

Подруге, як політика російського царизму, так і політи! 
ка московсько!більшовицьких імперіялістів щодо українського 
народу ніколи не були, і не є, політикою допомоги Україні, 
але політикою національного гніту та експлуатації України, 
політикою винищування українського народу, жорстокої роз! 
прави з його визвольними змаганнями. Саме, на жаль, такий, 
а не інакший зміст російсько!українських відносин у минуло! 
му й сьогодні. Проте, за цю політику ми обвинувачуємо пе! 
редусім царських і більшовицьких імперіялістів, а не росій! 
ський народ у цілому, не російські народні маси. 

З прикрістю ми мусимо в цьому місці ствердити, що 
російський народ давав (і дає) з себе робити знаряддя полі! 
тики гноблення й експлуатації України в руках своїх імперія! 
лістнчних керівників. Бо що ж зробив російський народ, щоб 
перешкодити царським імперіялістам у зраді Переяславського 
договору (Віденської угоди з Польщею 1655 р. й Андрусівсько! 
го договору 1667 p.), в зруйнуванні Запорізької Січі, в заве! 
денні кріпацтва на Україні, в забороні української мови? 
Що зробив російський народ для того, щоб перешкодити біль! 
шовицьким імперіялістам завойовувати Україну в 1917!20 pp.; 
що зробив він для того, щоб не допустити до гноблення укра! 
їнського народу після 1920 p., і до сьогодні? Що  робить він 
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сьогодні в тому напрямі, щоб перешкодити московсько!більшо! 
вицьким гнобителям здушувати нашу визвольно!революційну 
боротьбу в Україні? Про яку ж тоді допомогу російського 
народу може бути мова? 

Хіба ж викуп із неволі Шевченка групою передових ро! 
сіян, чи близьке знайомство Шевченка з Чернишевським та 
інші подібні приклади — це допомога російського народу укра! 
їнському? Ні, бо це лише одиниці здобувалися і здобуваються 
на гідне трактування українського народу та визнання йому 
належних прав. Ні, бо ці одиниці залишилися й залишаються 
покищо як самітні острови серед російського народу. При! 
хильного ставлення до українського народу від передових лю! 
дей російського народу не можна узагальнювати як допомогу 
російського народу українському. Це тільки проблиски май! 
бутньої співпраці двох вільних і цілком незалежних україн! 
ського та російського народів, це доказ можливости такої 
співпраці вже сьогодні, на ґрунті спільної боротьби проти спіль! 
ного ворога — російсько!більшовицьких імперіялістів, які при! 
душують також російські працюючі маси, жорстоко експлу! 
атують їх і гонять умирати за чужі їм інтереси. 

Прагнучи співпрацювати з російським народом, ми най! 
рішучіше виступаємо проти приписування російському наро! 
дові "керівної ролі", обов'язків "старшого брата", що випли! 
вають нібито з якихось благородних вищих якостей цього на! 
роду ("російський народ — найвидатніша нація", що має "яс! 
ний розум, стійкий характер і терпіння"), бо за всім цим кри! 
ється російський імперіялізм і шовінізм. 

Ми того погляду, що в світі немає повноцінних і непов! 
ноцінних народів, народів, що були б найвидатніші з!поміж 
усіх інших. Можуть бути тільки розвинуті й відсталі народи. 
Але ці останні, вийшовши зі стану своєї відсталости, не тіль! 
ки нічим не поступаються розвинутим, а часто перевищують 
їх. Скільки ж то свого часу не "доказувано" про неповноцін! 
ність слов'ян, і якими ж марними в обличчі дійсности є ці 
"докази" сьогодні? Якже ж ганебно провалилися гітлерівські 
твердження про те, що німецька нація — найздібніша й єди! 
на державнотворча нація у світі, що їй належить право нації! 
панів? У кожного народу є свої національні корисні прикме! 
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ти й окремі здібності, але це ще ніяк не означає, що через 
це дана нація —вже "найвидатніша", чи щось у тому роді, 
нація у світі. Висування якоїсь одної нації як найвидатнішої 
в світі — це расизм, і як такий заслуговує тільки засудження 
й затаврування. 

Тому ми не признаємо за російським народом жодних 
"вищих якостей", які давали б російському народові право 
ставити себе як у теорії, так і в практиці у панівне станови! 
ще супроти інших народів ("старший брат", "великий", "най! 
видатніша нація" і т. д.). Ми також ніколи не погодимося з 
"теорією" про "керівну ролю" росіян щодо інших народів, 
що її нібито завдяки своїм "високим" якостям мав відіграва! 
ти російський народ на протязі історії та відіграв у теперіш! 
ньому Радянському Союзі, про що нині так багато говорять 
більшовицькі імперіялісти. Сталінські вельможі придумали ці 
"теорії" для виправдання свого імперіялізму, для прикриття 
своєї колоніяльної системи гноблення та експлуатації, для об! 
дурювання, отроювання расистським дурманом російського на! 
роду. 

Ми — українці, не можемо погодитися на ці "теорії" ще 
й тому, що вони створюються часто за рахунок присвоєння най! 
світліших сторінок нашої історії (цілий період Київської Руси 
та Галицько!Волинського князівства) і культури (напр. "Русь! 
ка правда", "Слово о полку"), шляхом свідомого применшу! 
вання наших власних здобутків (все, що маємо, досягнуто за 
"допомогою" російського народу), як теж і жахливої фальси! 
фікації історичної правди (напр., Переяславський договір. Ма! 
зепа, визвольні змагання 1917!20 pp. і т. п.), бо це має на меті 
прищеплювати українському народові почуття неповноцінно! 
сти та російщення його. Ми виступаємо проти расистської про! 
паґанди вищости російського народу, бо вона веде до розпа! 
лювання російського шовінізму в масах і тим самим створює 
труднощі для справжньої співпраці між українським і росій! 
ським народами. Вона бо полегшує більшовицьким імперіялі! 
стам використовувати російські працюючі маси у своїх анти! 
народних цілях. 
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           Як сказано, отже, OУH бореться не проти російського 
народу, а проти російських імперіялістів. Проти всіх тих, які 
поневолюють Україну або допомагають поневолювати її. 

Носієм російського імперіялізму сьогодні є більшовицька 
партія ВКП(б), яка тепер уже насправді оформилася в окре! 
му експлуататорську клясу — більшовицьких вельмож. Цю 
нову клясу експлуататорів очолює сталінська кліка. Звичай! 
но, частина членів ВКП(б) не стоїть на імперіялістичних по! 
зиціях, але це не міняє імперіялістичного характеру цієї кля! 
си як цілости. Дворянське середовище також видало цілий 
ряд борців проти царського самодержавства (напр. декабри! 
стів, Герцена та ін.), але ці одиниці не змінили імперіялістично! 
експлуататорської суті своєї кляси. Кляса більшовицьких вель! 
мож — це чисто імперіялістична кляса, яка поневолює міль! 
йони інших народів і яка в результаті перемоги над своїм кон! 
курентом, гітлерівською Німеччиною, загарбала країни цен! 
тральної та Південносхідньої Европи, а тепер готується до за! 
гарбання цілого світу. З соціялізмом і комунізмом вона нічо! 
го спільного не має. Вона використовує їх як прикриття для 
свого розбійницького імперіялізму та як засіб для розбудови 
своїх аґентур по всіх країнах світу. Більшовицькі імперіялісти 
— це прямі спадкоємці і продовжувачі кривавого діла цар! 
ських імперіялістів. Тому ми боремося не тільки проти крем! 
лівської верхівки, проти самої сталінської кліки, але проти 
кляси більшовицьких вельмож у цілому, як кляси імперіялі! 
стичної, кляси експлуататорської. 

Так само ця обставина, що в складі кляси більшовиць! 
ких вельмож є також українці, білоруси, грузини та інші, ні 
трохи не змінює її російсько!імперіялістичного характеру. Одна 
частина цих "інородческіх" членів кляси більшовицьких вель! 
мож — ворошилови, коротченки — цілковито денаціоналі! 
зується, російщиться та входить у її ряди разом з росіянами 
так, як колись входили кочубеї до російського дворянства, 
вишневецькі до польських маґнатів. Друга частина — гречу! 
хи, тичини, хоч не асимілюється, входить до більшовицької 
кляси на основі вислужництва, як усякі більші та менші ки! 
сілі й барабаші. І одні, і другі служать із притаманною ре! 
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неґатам відданістю. І проти одних, і проти других ми активно 
боремося. 

Щодо російського народу, то більшовицька кляса визи! 
скує його соціяльно так, як експлуатували його колись помі! 
щики й капіталісти. Кляса більшовицьких вельмож поставила 
російські працюючі маси в становище новітніх рабів, придав! 
лених важким ярмом сталінського деспотизму й експлуатації. 
Вона позбавила його будь!яких політичних і громадських прав. 
Російський народ не бере жодної участи в керівництві дер! 
жавою, а про демократію хіба лише мріяти може. 

Та грубою помилкою було б думати, що ця обставина 
ставить російський народ у цілому у вороже ставлення до 
кляси більшовицьких експлуататорів чи до російського імпе! 
ріялізму взагалі. Так може повинно б бути, так ! хотілося б, 
щоб було, але не так воно є. Кляса більшовицьких вельмож 
тісно зв'язує з собою значну частину російського народу, 
приділяючи їй функції імперіялістичних прикажчиків і гайду� 
ків (в армії, МВД і МҐБ, в адміністрації, господарстві, як теж 
у культурно�освітній ділянці та профспілках), ділячись з нею 
плодами свого імперіялістичного грабежу. Знову ж вона обма� 
нює (і не без успіху) несвідомі російські народні маси облуд� 
ною пропаґандою расизму, деморалізує шовінізмом і таким чи� 
ном ставить їх на свої послуги. Це їй вдається тим легше, 
що вона одночасно безпощадно винищує всіх, хто міг би й 
мав би відвагу розкрити масам очі та показати їм, що являє 
собою й яку має мету вся ця пропаґанда про "найвидатнішість" 
і "керівну ролю" російського народу. 

На прикладі німецького народу ми наочно бачимо, яко! 
го жахливого спустошення й руїнницького впливу в масах на! 
носить імперіялістична пропаґанда. Німецькі маси, одурмане! 
ні расизмом, захоплені привабливими імперіялістичними пля! 
нами панувати над іншими народами, до того ж підкріплені 
початковими великими воєнними успіхами, пішли за Гітлером 
і його бандитською зграєю. Аналогічне явище маємо й у ви! 
падку російського народу. (Коли б так склалося, що росій! 
ський народ у цілості пішов за теперішнім шовіністичним 
курсом і цілковито підтримав теперішню більшовицьку шові! 
ністично!імперіялістичну політику, то  на цьому  шляху його 
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спіткає така доля, яка сьогодні зустріла німецький народ за 
його підтримку Гітлера). 

Отже, не утотожнюючи російського народу з російськи� 
ми імперіялістами, ми не сміємо випускати з уваги той факт, 
що кляса більшовицьких вельмож виступає проти нас шир� 
шим фронтом. В цьому фронті найшлися побіч більшовицьких 
вельмож, також сотні тисяч гайдуків і прикажчиків більшо� 
вицьких імперіялістів (переважну більшість яких становлять 
росіяни) та значна частина російських народних мас, збаламу� 
чена більшовицькою пропаґандою. Не враховувати цього, зна� 
чить попадати в небезпечну ілюзію, яка привела б нас до недо� 
оцінки сил ворога, з яким нам треба боротися. 

Крім цього, не можна забувати, що коріння імперіаліз! 
му глибокі, що вони не тільки міцно сидять в імперіялістичних 
клясах, але що ці коріння запускаються також у народну гу! 
щу. Треба пам'ятати, що російський народ віками привчався, 
і сьогодні далі привчається, гнобити інші народи, що він зде! 
моралізувався, а нині деморалізується, як ніколи досі, своїми 
імперіялістичними кліками. А все це таки не лишається без 
наслідків, все це власне створює найсприятливіший ґрунт для 
посіву імперіялізму в масах і для його закорінення в них. 

Не можна легковажити також і того факту (бо й він 
сприяв імперіялізмові), що російський народ не жив ще на 
протязі своєї історії вільним життям, що він не знає смаку 
волі людини і громадянських прав, що Росія, як писав Герцен, 
"равно не имеет ни пристрастия к равенству ни емкости (підкр. 
Герцена) в свободе. Это так и ведет от аракчеевского импера! 
торства к императорству пугачевскому"*) (А. Н. Герцен, Из� 
бранные философские сочинения,  Огиз, ооцэкгиз, 1940 p.). 

Ми можемо додати, що це власне привело й до сталін! 
ського імператорства. Боротьба російського народу проти само! 
державства, поміщиків і капіталістів за соціяльне визволення, 
його революційний порив 1917 p., не закінчилися здобуттям 
визволення, порванням пут деспотизму, соціяльного  визиску й 

*) Росія  в однаковій мірі не має ні пристрасти до рівности, ні відчуття 

свободи. Це тому веде від імператорства аракчеєвеького (деспотичного) типу 

до такого ж імператорства пугачівського". 
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рабства. З!під визиску поміщиків і капіталістів, він попав під 
визиск більшовицьких паразитів. Замість царя імператора, він 
мав сьогодні генераліссімуса!імператора. Коли б російський на! 
род не жив віками в деспотизмі, коли б у нього були хоч тро! 
хи демократичні традиції державного життя, він не попадав 
би так легко у залежність від своїх імперіялістичних кляс, він 
не дозволив би їм так скоро запрягати себе до їхнього імпе! 
ріялістичного воза. І про це нам треба пам'ятати, бо це й сьо! 
годні дозволяє більшовицьким імперіялістам легко використо! 
вувати російські маси для своїх імперіялістичних плянів. 

Впливи імперіялізму та шовінізму такі сильні, що від 
них часто не можуть звільнитися навіть передові одиниці. Напр. 
Бєлінський, який ненавидів царизм усією душею, до кінця 
життя не змінив свого ворожого ставлення до української мо! 
ви й літератури і в найганебніший спосіб нападав на Гребін! 
ку та Шевченка за те, що вони писали українською мовою. А 
що ж у такому разі говорити про людей несвідомих, здемора! 
лізованих імперіялізмом? Як же ж трудніше перебороти в них 
вплив імперіялізму? А вплив цей проявляється у найрізнородні! 
ших виявах, він просякає всі ділянки життя народу й одиниць. 
Імперіялістом чи його лакеєм стає той росіянин, який виступає 
проти перебудови СРСР на незалежні держави всіх народів; 
який відмовляє українському народові права побудувати са! 
мостійну державу; який проти відділення України від Росії; 
який заперечує колоніяльний характер теперішньої УРСР; який 
якнебудь виступає проти революційно!визвольної боротьби ук! 
раїнського народу: стріляє в українських повстанців, револю! 
ціонерів, лає їх бандитами, знущається над українським насе! 
ленням, тероризує його, мордує за його участь у визвольній 
боротьбі. Імперіялістом чи його лакеєм стає той росіянин, хто 
схвалює та якнебудь підтримує більшовицьку колоніяльно!екс! 
плуататорську політику в Україні; хто грабує багатства Украї! 
ни; хто використовує працю українських працюючих мас; хто 
їде в Україну, щоб колонізувати її, щоб зайняти коштом укра! 
їнців кращі посади; хто поводиться в Україні по!колонізатор! 
ськи, як "старший брат"; хто ставиться до українського наро! 
ду як до завойованого, підбитого. Імперіялістом чи його лакеєм 
стає  той  росіянин, хто заступає погляд русифікаторської по! 
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літики в Україні, погоджується з теперішнім расистсько!шові! 
ністичним курсом більшовицької політики, хто поділяє погляди 
про неповноцінність українського народу та намагається при! 
щеплювати почуття неповноцінности українським народним 
масам. І проти таких людей ми, очевидно, мусимо боротися, 
оскільки вони є російськими імперіялістами чи стоять на по� 
слугах у них. 

Про вкоріненість імперіялізму нам треба пам'ятати не 
тільки нині, коли ми боремося за знищення російського імпе! 
ліялізму, але й тоді, коли цей імперіялізм буде знищений. Бо й 
тоді ще довго грозитиме небезпека імперіялізму серед росій� 
ського народу. 

І про це повинні пам'ятати не тільки український і всі 
інші поневолені народи СРЄР, але теж і російський народ. Він 
мусить усвідомити собі, що російський імперіалізм є причиною 
його важкого становища на протязі цілої його історії. Власне 
російський імперіалізм був і є причиною жахливої нужди й 
відсталости російських працюючих мас, бо він спрямовував і 
спрямовує всю народну енергію, працю та матеріяльні багат! 
ства на загарбницькі війни й розкішне життя експлуататор! 
ських кляс, а не на повний розвиток матеріяльного та духов! 
ного життя народу. Це ж російські імперіалісти гонили й го! 
нять народні маси в численні загарбницькі походи, на приду! 
шення інших народів, ганьбили й ганьблять ім'я російського 
народу. Доки російський народ не знищить своїх імперіялістів 
і не звільниться від імперіялістичних впливів, доти він ніколи 
не заживе як вільний народ, доти він буде приречений на 
рабське животіння серед жахливої експлуатації, насильства й 
безправ'я, доти він і далі лишиться єдиним народом у світі, 
який ніколи не жив бодай до деякої міри демократичним 
життям. 

Сто років тому (1851 p.), коли Росія жила в такому ж 
самому деспотизмі, як і сьогодні, тільки під іншими деспота! 
ми та в інших формах, великий патріот російського народу 
Герцен писав: "Якщо Росія може миритися з існуючим поряд! 
ком речей, то вона не буде мати майбутнього, на яке ми на! 
діємося. Якщо вона буде далі крокувати по петербурзькому 
шляху, або якщо вернеться до  московських традицій, то вона 
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не буде мати іншого призначення, ніж накидатися на Европу, 
як напівварварська, напіврозбещена орда, руйнувати цивілізо� 
вані країни й, нарешті, загинути серед загального спустошення." 
(А. Н. Герцен, Избранные философские сочинения, Огиз. соцэн! 
гиз, 1940 р., підкр. наші). 

Які ж актуальні ці глибокі слова Герцена сьогодні! Йо! 
го побоювання нині такі близькі до здійснення. Більшовицькі 
імперіялісти ведуть російський народ далі по імперіялістично! 
му петербурзькому шляху, повернувшись одночасно до москов! 
ських традицій. Тим самим вони ще певніше ведуть його до 
заглади, передбачуваної Герценом. Сталін готовить російсько! 
му народові ще гіршу долю, як зготовив німецькому Гітлер. 
І це повинні усвідомити собі всі російські патріоти, ввесь ро! 
сійський народ. 

Червень 1949 р. 

Калькова копія машинопису, 29x20 см., 7 cтop. Ориґі� 
нал: Архів ЗП УГВР, И 1�2; копія: Архів "Літопису УПА". 

О. HORNOVYI:  OUR  ATTITUDE  TOWARDS  THE  RUSSIANS 

(Summary) 

At the start of this article, the author differentiates between the 

Ukrainian underground's attitude towards the Russian people and its 

attitude towards the Russian imperialists, who run the present Russian 

Empire, the USSR. The Ukrainian resistance, he says, is struggling, for 

an independent Ukrainian state and independent states for all the sub! 

jugated nations of the USSR. For that reason it opposes all Russian 

imperialists and all the forces that maintain the Russian Empire. How! 

ever, it does not advocate hatred, chauvinism or imperialist attitudes. 

On the contrary, it strives to' build up friendly relations with all nations, 

including the Russians, so long as these relations are based on equality, 

independence and free will. The author demonstrates that the Russian 

Empire has  brought misery not only to the nations subjugated by the 
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Russian Empire, but to the Russians themselves, for it deprives them of 

political and civil rights and directs all their wealth, labour and energies 

towards armament, new conquests and the erection and maintenance 

of structures of coercion on conquered territories. 

According to the author, the chief representatives of Russian 

imperialism today are the members of the Communist party, VKP(b), 

in spite of the fact that there are some sincere people among them. The 

party has* become the new ruling class, the direct successor of the for! 

mer tsarist aristocracy. The party has nothing in common with com! 

munism or socialism, although it still uses ideas of these movements as 

a cover. It has deprived all nations of the USSR, including the Russians, 

of their political, and civil rights and exploits them mercilessly for its 

own purposes and to gain new conquests. Since the Soviet imperialists 

have no support among the population, they are trying to gain at least 

one ally in the Russian people and are thus playing upon their national 

pride with half!baked theories about "the leading role of the Russian 

people," their status as "the most eminent nation" and so on. The 

author rejects all these theories and likens them to the theories of Ger! 

man Nazism, which fosters feelings of chauvinism and national exclusi! 

vity. The author points out reproachfully that this imperialistic pro! 

paganda is finding fertile ground among the Russians. It is the Rus! 

sians who have given the empire its greatest number of "foot soldiers" 

and these members of the party, the army, the police and the adminis! 

tration are responsible for setting the tone of the regime. 

The author goes or* to demonstrate that the separation of Ukraine 

from Russia would not be a hostile act against the Russian people. For 

one thing, he says, Ukrainians, like all other nations, have the right to 

an independent slate; this right is even "guaranteed" by the constitution 

of the USSR.. For another, he writes, it is not true that Russia needs 

Ukraine for her own economic existence. Russia is a large, wealthy coun! 

try, with a hard!working population that is capable of improving its 

economic position. Of course, after the division of the USSR, Russian 

industry will need to* be restructured; up to now it has been geared to 

work for the whole of the empire and has "been structured primarily 

for the arms race. But the change will make it healthier and stronger 

than ever before. It will work for peaceful purposes only, for an impro! 

vement in the well!being of the Russian people. 
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The real name of the author of this article is Osyp Diakiv. Diakiv 

was born into a peasant family, in the village of Olesyn, in the Kozivskyi 

raion, Ternopil oblast. From the time of his youth he was active in the 

OUN. Because of his organizational and journalistic talents, he rose in 

the ranks to become a member of the OUN Leadership. He also worked 

in the educational sector of the UPA and held the rank of Captain. In 

1950 he was brought into the UHVR. He served as vice!chairman of the 

General Secretariat of the Supreme Ukrainian Liberation Council — 

(UHVR). He met his death in battle with MVD troops on November 28, 

1950. 
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У. Кужіль 

ШЛЯХИ  РОСІЙСЬКОГО  ІМПЕРІЯЛІЗМУ 

Від пам'ятного тосту на честь російського народу, що 
його висловив Сталін під час прийому на Кремлі по перемозі 
над Німеччиною, більшовики без обиняків заговорили про 
першість російського народу в Радянському Союзі. Іменуючи 
його творцем і провідником СРСР, рівночасно визначували йо! 
го керівну ролю в усій історії Сходу Европи, як державного 
організатора на цих велетенських просторах. І ступнево історія 
російського народу стала історією народів СРСР, традиції ро! 
сійського народу — традиціями СРСР, славні полководці, по! 
літичні мужі Росії — одинокими взірцями для радянського гро! 
мадянина. Але в одному більшовики ще маскуються, а саме 
— відпекуються від титулу наслідників царів у їхній імперія! 
лістичній, колоніяльній політиці. Це йшло б у розріз з про! 
паґандивними кличами, за допомогою яких вони намагаються 
здобути світ, і тому, надіваючи, маску перших у світі пацифі! 
стів та противників аґресії й поневолення, послідовно сповня! 
ють заповіти творців російської імперії. Напрямні зовнішньої 
політики, яка за ввесь час історії Росії мала експансивний ха! 
рактер, визначувало московським володарям географічне по! 
ложення й ненаситний грабіжницький дух, що спонукував їх 
до щораз то дальших територіяльних зазіхань. Більшовики, 
як вірні сини тієї Росії, не звільнилися від вищезгаданих при! 
кмет. Пряма лінія веде від дипломатії Івана III, Петра І — 
аж до "великого" Сталіна, так щодо напрямів, як і методів 
політики аґресії. 

Часи Івана III (1462!1505) — це часи остаточного сфор! 
мування московської національної держави. Від тоді то появ! 
ляються московські царі, як чинник міжнароднього життя і 
вступають у міжнародні відносини, як політики, що навчили! 
ся, будучи васалами Золотої  Орди, елястичности, підступу, "не! 
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навидячи — вдавати приязнь, ховати підступні наміри під об! 
лесною усмішкою" (Історія дипломатії, т. І, 1940, ст. 116). 

Цар Іван III, як об'єдинитель усіх етнографічних ро! 
сійських земель, зразу накреслює напрямні загарбань росій! 
ської нації. На першому пляні стояло питання "з'єднання" з 
Москвою українських земель, що входили у склад польсько! 
литовської держави. Об'єднавши московські князівства, Мос! 
ква проголосила всі українські землі, що входили колись у 
систему Київської держави, спадщиною, "отчиной", москов! 
ського князя. Тим то московський уряд не хотів правно ви! 
знати існуючого стану, а всі договори з Литвою мали тимча! 
совий характер. Всю свою міжнародню політику Іван III і йо! 
го наслідник Василій III підпорядкували тому основному зав! 
данню. З того часу Москва була заінтересована в мирних від! 
носинах з Отаманською Портою, бож кожний союз, що по! 
слаблював Литву, був добрий. 

Іван III намітив і лінію експансивної політики Москви в 
сторону Балтицького моря. Відгороджена від вільного морсько! 
го шляху до західньої Европи Литвою та Лівонським орденом, 
московська держава була здана на транзит через сусідні дер! 
жави. На тому тратила її зовнішня торгівля та культурно!по! 
літичні взаємини з Заходом. Вже в той час з'являється пряму! 
вання Росії до моря, до того т. зв. "вікна в" Европу", що пере! 
творюється в історичний процес і приймає від часів Петра І 
виразні форми. Це прямування дуже послідовне та цілеспря! 
моване, хоч здається нераз наче безплянове шукання. Це спо! 
видне блукання впродовж двох століть це ніщо інше, як кон! 
секвентне прямування до кількох цілей, які в дійсності є тіль! 
ки однією метою: доступу до відкритого моря за всяку ціну. 
За кожним разом, коли одна з точок відкритого морського по! 
бережжя, до яких прямує Росія, показувалася з якихнебудь 
причини недосяжною, російський уряд прямував до другої, 
третьої, п'ятої. Коли траплялася нагода, знову завертався до 
першої і т. д. Довжезна берегова лінія Льодового моря була 
досягнута ще за часів давнього московського царства, та не 
вистачала, щоб виконувати морський зв'язок пізнішої імперії. 
Побережжя Льодового моря виконувало від того часу тільки 
одну з функцій границі — охоронну.    Щойно в 70!их роках 
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XIX ст. доказано, що це побережжя таки має вартість; щойно 
в початках XX ст. почато використовувати незамерзаючі при! 
стані мурманського побережжя, а вже в останні часи набирає 
Льодовий океан спеціяльного значення як випробуваний най! 
коротший, північний морський шлях. Ті дві останні напрямні 
московського імперіялізму, тобто підкорення України та до! 
ступ до відкритого моря, залишилися актуальними впродовж 
цілої російської історії аж до самих більшовиків. 

До кінця 16 ст. (Іван IV, Грозний) з'являються ще два 
напрями російських експасивних заінтересувань. 1556 р. заво! 
йовує Москва Казанський ханат, чим відкриває собі торговель! 
ний шлях по Волзі й Камі, а водночас уможливлює взаєми! 
ни з середньоазійськими та надкаспійськими державами. З під! 
биттям Астраханського ханату (1556 р.) такі самі взаємини за! 
в'язуються з народами північного Кавказу. Відомо, що всі ці 
торговельно!дипломатичні взаємини давали Москві зачіпну точ! 
ку для політичної пенетрації та дальшого просування меж сво! 
го володіння. Завоювання цих двох країн не було випадкове. 
Воно віддзеркалювало цілеспрямованість московської аґресії. 
Політики Москви ще на початку 16!го ст. вказували на "не! 
избежность" підкорення Казані, бо камським шляхом пройшла 
Московщина за Урал і почала завойовувати Сибір, а через 
Тюмень попрямувала до Бухари та Хіви. Крім цього, москов! 
ські царі хотіли знищити загрозу нападів з Казані, щоб мати 
вільні руки прямувати до Балтицького моря. Однак після за! 
непаду Казані волжський шлях ще не був вільний, бо на пе! 
решкоді до свобідного проникання в Азербайджан і Іран сто! 
яла Астрахань. Тож Москва не вагаючись підкорила його. 

До півночі та сходу, в напрямах найменшого опору так 
від фізично!географічних, як і антропогеографічних чинників, 
розширювалася російська держава дуже швидко. Далеко по! 
вільнішим було її розширювання на захід і південь, де що! 
правда, не було особливих природніх труднощів, та за те ан! 
тропогеографічні були там сильніші. Вже в першій половині 
17 ст. дійшли росіяни до Тихого океану й осягнули таким ро! 
бом для себе найкращу природну границю — море. На пів! 
ночі це зробили ще скоріше. Експансія на південь і захід ма! 
ла в 16 ст. тільки небагато успіхів. Московщина не могла ще 
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тоді багато вдіяти ні проти Швеції, ні проти Туреччини, ні 
проти Польщі. Навпаки, ця остання малощо не знищила са! 
мої Московщини в початках 17 ст. Вже в другій половині 
16 ст., враз з підкоренням середнього Поволжя й Астрахані, 
зачинається процес перетворення московського царства в ро! 
сійську багатонаціональну державу; процес, що набирає ви! 
разного обличчя з підбиттям України та східньої частини Бі! 
лорусі (1654!1661). 

Більшовицька історіографія намагається вияснити цей 
процес штучними, брехливими арґументами, свідомо стаючи на 
захист великоросійського імперіялізму. Вони висувають Росію 
як творчий, організуючий чинник Сходу Европи й величезних 
просторів північної Азії. Причинами, що могли б лягти в осно! 
ву постання російської імперії, були передусім економічні ін! 
тереси цих просторів, а далі бажання народів створити таку 
державу, як охорону від наступу турків, монголів і т. д. "Фак! 
тичне злиття всіх областей, земель і князівств в одно ціле, було 
викликане зростаючим обміном між областями, ступнево ро! 
стучим товаровим оборотом, концентрацією малих місцевих 
ринків в один всеросійський ринок" (Ленін, Твори, т. І, ст. 73). 
"На сході Европи... створення централізованих держав, при! 
скорене потребами самооборони, прийшло швидше від лікві! 
дації февдалізму, а також швидше від постання націй. Тому 
нації не розвивалися і не могли розвинутися в національні 
держави, а створили кілька мішаних, багатонаціональних, бур! 
жуазних держав, що складалися звичайно з одної сильної па� 
нівної і декілька слабих підчинених" (Сталін "Марксизм і на! 
ціонально!колоніяльне питання", ст. 87). В Росії ролю об'єди! 
нителя національностей взяли на себе великороси (там же, 
ст. 17). Цей виклад причин творення російської імперії кладе 
в основу добровільність і свідоме тяжіння прилучуваних країн 
до центру, коли вся дальша історія Росії заперечує це різко. 
Концентрація торгового ринку була зумовлена односторонніми 
економічними інтересами панівної нації, а прилучування щораз 
то нових країв приводило до поширення своєї власної еко! 
номічної бази та стратегічного забезпечення щораз то зроста! 
ючих границь імперії. 
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По розбитті Казані царський уряд розправився [з насе! 
ленням] в дикий, властивий російському імперіалізмові, спо! 
сіб. Чоловіче населення вирізано, а жінок і дітей повернуто 
в рабство. Ще довго народи середнього Поволжя ставили за! 
пеклий спротив, але вже тоді почала Росія застосовувати свою 
політику володіння загарбаними землями: переслідування само! 
стійницьких елементів, насаджування росіян на відібраних зе! 
мельних наділах, підкупства частини казанської знаті, а пере! 
дусім поширювання християнства, щоб за допомогою москов! 
ського православ'я, цього інструменту російського імперіяліз! 
му, ще дужче охопити під свої впливи населення. Опираючись 
на укріплених городках, построєних на землях Казанського ха! 
нату, посувається Московщина за Урал. І власне ті укріплені 
городки з військовими залогами, як опора й охорона росій! 
ської адміністрації на завойованих теренах, визначують оту "до! 
бровільність" народів творити разом з Москвою одну держа! 
ву. Пенетрація приватного капіталу, піддержувана військови! 
ми відділами, вимушує на населенні платити данину т. зв. ясах 
і промощує шлях для державної окупації теренів. Серед бо! 
ротьби й повстань просувається російська адміністрація в гли! 
бину Сибіру. Представник російського уряду заманює до се! 
бе на переговори сибірського хана Сеїд Ахмата й запроторює 
у в'язницю (невже більшовики взорувалися на ньому, запро! 
шуючи на переговори Окуліцького й товаришів?). Після того 
російські війська займають Кашлик, центр західнього Сибіру 
та до половини XVII ст. укріплюються над річками Ішим, Ір! 
тиш і Об. 

Перша половина XVII ст. це підбиття цілого східнього 
Сибіру. Першим етапом російського наступу був перехід з 
річки Об над Єнісей, а далі перехід до Байкалського озера й 
на "велику річку" Лєну. З того моменту загарбання нових зе! 
мель іде ще більш енергійно, в чотирьох напрямах: на північ! 
ний схід до берегів Льодового океану, на захід — до берегів 
Охотського моря, на південь до Байкалу та на південний схід 
— Надамур'я. Простір від Єнісея до Охотського моря пройдено 
на протязі яких 20 років, бо це було завоювання колоніяльних 
земель, яких населення було кочове, почасти навіть ще на сту! 
пені народів природи. Зате в Надамурі натрапила Росія на та! 
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ку ж саму пенетрацію з боку цивілізованої держави — Китаю. 
Нер'їнським договором 1689 р. усталено торговельні взаємини 
з Китаєм, а рівночасно прийшло до зіткнення суперечливих 
інтересів обох держав, які й до сьогодні існують. 

XVII ст. застає Росію далеко поза межами її етногра! 
фічних земель. Аґресія на сході проходила відносно легко, але 
інші важливі, ще не вирішені питання стояли перед російським 
урядом: 

1. з'єднання з Росією українських і білоруських земель, 
що були під Польщею; 

2. проникнення в Надбалтику; 
3. під кінець століття — конечність боротьби з Туреч! 

чиною та її васалом — Кримом. 
  Визвольна війна України проти поляків і Переяславська 

угода спричинили цілковите пересунення сил східньої Европи. 
Та, водночас Переяславська угода навіки визначила москов! 
ську правлячу верхівку, білу чи червону — як віроломного 
партнера у міжнародніх договорах. Користуючись з послаб! 
лення свого союзника — України, Москва знехтувала власти! 
вий зміст угоди, що говорив про обопільну поміч і співробіт! 
ництво двох рівнорядних, суверенних держав, і ступнево обер! 
нула Україну у свою колонію. Андрусівським миром 1667 р. ді! 
стає Росія широку базу добитись до берегів Чорного моря та 
кавказького хребта. Дві добрі природні межі для російської 
імперії стають можливими, щоб їх здобути. І то через прилу! 
чення тільки одної пайки України. Першим наслідком при! 
єднання України до Московщини на політично!географічному 
полі є поява Росії в т. зв. східнім питанні. До загарбання 
України Московщина не провадила ніяких більших воєн з 
Туреччиною. Та зараз таки по Андрусівському договорі поча! 
лися воєнні кроки між цими двома державами (1674!1687) і 
московська дипломатія заметушилася по цілій Европі, шукаю! 
чи союзників. Московщина приєдналася до християнської ко! 
аліції проти Туреччини, рушила походом на Крим і здобула. 
Озів (1686). 

Друге питання — доступ до Балтицького моря — не 
знайшло свого вирішення з приводу несприятливих обставин 
в укладі міжнародніх сил і з приводу того, що вся увага Росії 
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була на півдні. Одначе російські володарі були певні, що нас! 
лідники далі завершуватимуть розпочате їхнє діло. Російська 
дипломатія вже заклала підвалини, намітила певні випробува! 
ні способи вмішування в унутрішне життя ворожої держави. 
В боротьбі з Туреччиною вона використовувала природну во! 
рожнечу між підкореним християнським населенням і турка! 
ми, виступивши вперше на міжнародньому форумі, як покро! 
вителька православних християн, Російська дипломатія своїми 
виступами в міжнародньому житті придбала собі таку оцінку 
в чужинців, до речі — правдиву й до сьогодні: "Вони засто! 
совують разом усі тонкощі хитрого лукавства, щоб обманути 
чужинців. Подаючи брехню за правду або промовчуючи те, про 
що треба на нарадах говорити, вони послаблюють силу вся! 
ких зобов'язальних ухвал тисячею хитрих мовних зворотів, що 
надають цим ухвалам протилежне значення". 

Початок XVIII ст. стоїть під знаком царя Петра І. Це 
постать в історії Росії, що здобула собі в більшовиків цілко! 
вите визнання й апробацію своєї державної діяльности та до! 
чекалася надзвичайно прихильної оцінки т. зв. клясиків марк! 
сизму й офіційної більшовицької історіософії. "За Петра І бу! 
ла заснована російська імперія, що простягала свої володіння 
від Балтики до Тихого океану. Росія стала не колонією або 
півколонією економічно сильнішої сусідньої західноевропей! 
ської держави, а одною із сильніших европейських держав. В 
надрах тієї імперії виріс пролетаріят, що перевів Велику Жов! 
тневу Соціялістичну революцію" (Історія СРСР, т. 1, Держ. Соц. 
Екон. Вид., 1939 p., ст. 645). Ного оцінка міжнароднього поло! 
ження Росії та шляхи її експансивної політики, які мали за! 
певнити їй постійне становище світової імперії, залишилися 
авторитетними і для більшовиків. І дійсно, його пляни щодо 
Чорного моря здійснила частинно Катерина II, а гасла "До 
Індії" та перська політика, започаткована Петром війною 1722! 
29, стоїть сьогодні перед радянським урядом як проблема, що 
її треба вирішити та завести в життя. 

Петро І дістав у спадщину від XVII ст. дві складні проб! 
леми: 1) турецьку, 2) шведську. Вони зводились до одного: 
здобути доступ до відкритого моря. 
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"Петро Великий", за словами Маркса, "з самого початку 
продовжував усі традиції слов'янського племени". "Росії по! 
трібна вода". Ті слова стали девізою всього йото життя. Ціль 
його першої війни з Туреччиною було завоювати Озівське мо! 
ре; ціль його війни зі Швецією було завоювати Балтицьке мо! 
ре; ціль його другої війни з Портою — завоювати Чорне море, 
а мета віроломного нападу на Персію — завоювати Каспійське 
море. Для місцевих загарбань досить було суші, для світового 
наступу, — треба вже було води. (Таємна дипломатія ХVIII ст.). 
Одне слово, Маркс добачує в Петрі І типового імперіаліста! 
загарбника, а більшовики оцінюють Петра як світлу постать в 
історії всіх народів російської імперії, як володаря, що вико! 
нав цивілізаційну місію, організуючи — багатонаціональну дер! 
жаву на Сході Европи. "Мудра діяльність Петра І значно зміц! 
нила могутність російської держави" — пише "Большевик", 
ч. 10, 1945 р. Значить, у більшовиків "мудра політика" — це 
політика, що провадить війни та поневолює народи для свого 
власного імперіялістичного зростання. 

Намагання заволодіти берегами Чорного моря означало 
затяжну війну з Туреччиною, яка досі вважала Чорне море 
своїм внутрішнім морем і ніколи, добровільно не годилася на 
дозвіл чужим кораблям плавати у чорноморських водах. По 
здобутті Озова, невдача над Прутом (1711 р.) була тільки ко! 
ротенька передишка в російській аґресії. Міжнародне положен! 
ня сприяло радше розв'язанню шведського питання. І справді 
Петро І закінчив півторавікову боротьбу за Надбалтику (1721) 
прилученням до Росії: Ліфляндії, Естляндії, Інґрії та Віборґу. 
"Ми", говорив Петро, "з тьми до світла вийшли і нас, яких не 
знали в світі, — сьогодні поважають". Московського царя не 
обходило, що рівночасно зійшли зі світла в тьму народи Над! 
балтики, що вони з самостійного життя увійшли в "тюрму 
народів", Москві потрібно було "вікна". "Прорубуючи" його, 
поневолено багато культурнішу Фінляндію. Петрові І зачисле! 
но в заслугу цей перший завойований кусник побережжя, май! 
же на віддалі одного гарматнього вистрілу від границь, де осно! 
вано нову столицю імперії Петроґрад. Перенесення столиці з 
Москви в це надморське місто означало, що Росія плянуе здо! 
бути ціле, побережжя від Лібави до Торнео, щоб стратегічні 
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позиції столиці були забезпечені. Щойно наслідники Петра ви! 
конали це завдання, завоювавши Фінляндію (1809 p.). Цього 
Петрового заповіту держалися і більшовики, які не спочива! 
ли доти, доки не здобули, тепер вже Ленінґрадові, втраченого 
в першій світовій війні запілля (війна з Фінляндією 1940 p.). 

Володіння навіть довгим побережжям Балтицького моря 
було для Росії в той час безумовно "вікном в Европу". Однак 
з часом це вікно виявилось не досить великим, бо кожної хви! 
лини його могли заслонити чужі руки. Як довго світова по! 
літака обіймала, так сказати б, тільки Европу, могло балтиць! 
ке побережжя й вистачити Росії. Вже тоді відчувала вона, 
як велика держава, дуже дошкульно, що ключі до Балтиць! 
кого моря були в руках Данії, Швеції, чи Німеччини. Але з 
хвилиною, коли світ перестав бути тільки европейським, Росія 
була змушена прямувати до вільного океану, до шляхів все! 
світнього сполучення, а не до закритих побічних морів. І тому 
по завоюванні ще Курляндії (1795) і Фінляндії (1809), ціла точ! 
ка тяжіння російської політики переноситься на південь. Укра! 
їнське чорноморське побережжя з його людьми й багатим за! 
піллям було кріпкою базою, на якій російська імперія осно! 
вувала свою експансію до "теплих морів". 

 
Зараз по успішному закінченні Північної війни Петро І 

звертає свою увагу на південь. Російський посол в Ірані до! 
носить про сприятливу ситуацію в Персії й радить встрянути 
в її внутрішні справи під приводом боротьби з повсталими 
февдалами. Росія прибирає свою випробувану маску "покро! 
вителя християн, складає договори з християнськими васала! 
ми перського шаха й розпочинає війну, що мала зближити її 
до тих теплих морів, а може й до Індії. По успішному закін! 
ченні воєнних дій Петро промощує перші шляхи на Кавказі 
(Баку, Дербент) і на західньому та південному берегах Каспій! 
ського моря. Ті Петрові успіхи призводять до конфліктів з 
Туреччиною. Російська дипломатія використовує проти неї тим 
разом свою іншу зброю, випробувану вже в XVII ст., аґітацію 
серед християн, підданих султана. Вона робить договір з пра! 
вославними васалами Туреччини — молдавським і волоським 
господарями. 
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Прорубавши вікно в Европу, Петро І намагався також 
закріпитись на сході, уважаючи, що Росія повинна бути по! 
середницею в торгівлі між Европою й Азією. Тому то він ви! 
силав численні експедиції для освоювання Сибіру, шукаючи 
догідних шляхів для торгівлі і т. д. В XVII ст. Камчатка була 
базою для дальшого російського проникання на Далекому Схо! 
ді. Російський уряд пробував нав'язати з японцями торгівлю і 
задумував це саме навіть з Америкою. Російські промисловці 
й козаки заволоділи островами, розкиданими по Охотському 
морі, далі досліджували Курильські острови. Сибір дедалі ста! 
вав щораз більше використовуваною колонією. Воєнні запо! 
требування металю примушували використовувати сибірські 
підземні багатства. В рудниках працювали примусово закріпо! 
щені селяни й засланці. Постійні повстання туземного населен! 
ня заставили уряд построїти ряд укріплених ліній, що давали 
ґарнізонам базу вдержування в послуху населення. На веле! 
тенських просторах Росія зужила, як відомо, дуже багато енер! 
гії, добра й крови, щоб запевнити своєму велетенському ком! 
плексові земель свобідний вихід на вільні від криги побічні 
моря Тихого океану. Її зусилля розбивалися з недостачі добре 
залюдненого й загосподарованого запілля, яке почало твори! 
тися багато пізніше в Амурській і Надморській областях. 

Російська дипломатія кінця XVII ст. на чолі з Катери! 
ною II нав'язала до зовнішньої політики XVII ст. і Петра І. 
На чергу прийшло здійснення наступних плянів: 

1) "з'єднання" решти українських і білоруських земель, 
що були під Польщею;    

2) закріплення в Надбалтиці; 
3) дальше просування до Чорного моря. 
Майстерність дипломатії досягла своїх вершин у творен! 

ні коаліцій, використовуванні кожних труднощів ворожої дер! 
жави і провадженні підступних міжнародніх інтриґ. Катерина 
старанно прикривала загарбницьку політику російської імперії 
фразеологією модної тоді доби просвічення, а дипломати за 
кожною новою анексією та міжнародньою акцією в користь 
російського імперіалізму добирали відповідну формулку, що 
мала виправдати їхні дії й поставити їх на становищі захисни! 
ків миру та справедливости. 
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Щоб виконати перше завдання, тобто зайняти всі укра! 
їнські й білоруські етнографічні території, мусіла Росія допро! 
вадити до розвалу Польщі. Польська держава в другій поло! 
вині XVIII ст. являла собою образ повного занепаду, але її 
землями були зацікавлені Австрія і Прусія, тож Росії доводи! 
лось узгіднити з ними свої пляни. Так прийшло до трьох по! 
ділів Польщі, що закінчили існування польської держави. По! 
рушуючи суверенність Польщі та підготовляючи її поділ, Росія 
приховала свої дії обороною "свободи" польського народу. Во! 
на разом з Прусією висунула домагання до польського сейму 
зрівняти в правах некатолицьке населення в Польщі з католиць! 
ким, а надалі намагалась всіми можливими способами не до! 
пускати ніяких заходів здорових течій серед польського су! 
спільства, щоб оздоровити внутрішні відносини (занесення "лі! 
берум вето"). Підкупство частини шляхти, впровадження, вій! 
ськових частин у границі Польщі ще більше анархізувало від! 
носини. Російський посол зорганізував конфедерацію з підкуп! 
лених, несуспільних елементів і під приводом її захисту впро! 
вадив російські війська до Варшави. В такій ситуації прохо! 
дить перший поділ Польщі, при чому Росія дістає між іншим 
значну частину Білоруси. Цікавою й надзвичайно знамен! 
ною є апробація того акту насилля не царським, а таки ра! 
дянським істориком: "до імперії відійшла й частина Білорусі 
— старинні російські землі. З'єднання білоруських земель з ім! 
перією спасало білоруський народ від денаціоналізації, від пе! 
реслідування віри. Замість того, з'єднання з Росією було добро! 
дійним для господарського розвитку краю" (Історія СРСР, т. 1, 
стор. 695). Претекст для другого поділу був дуже простий. 
Проти конституції третього травня повстала конфедерація ча! 
стини польської шляхти під протекторатом Катерини II і, щоб 
дати їй поміч, російські війська зайняли Польщу. Однак Росії 
було ще того мало, що конфедерація поляків запросила її вій! 
ська на свою територію. Вона вимагала, щоб польський сейм 
у Гродні затвердив другий поділ Польщі. Російські війська 
оточили сеймовий будинок і не випускали послів. Посли мов! 
чали. Вкінці голова сейму під натиском запропонував прийня! 
ти мовчанку за знак згоди й Росія, як "визволителька", за 
"згодою" польського  сейму залишилася в Польщі. Остаточно 
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1795 p., no третьому поділі Польщі й прилученні Курляндії, 
в імперію Росії входили ціла Білорусь, Литва й Україна без 
Галичини. На півдні імперія досягла берегів Чорного моря 
й далі могла поширятися тільки в сторону Балтицького пів! 
острова та Кавказу. Як бачимо апетит Москви зростав з но! 
вим загарбанням і кожне нове покоління правлячої верхівки 
ставило перед собою все дальші й дальші імперіялістичні цілі. 
Рівночасно з поділами Польщі проходила акція росій! 
ського імперіялізму на Чорному морі. На тому шляху нале! 
жить вписати в альбом правлячої верхівки Росії найперше по! 
слідовне винищування українського самостійницького руху. 
Ліквідація Гетьманщини, зруйнування Січі, це знову — вихід 
Росії з тьми в світло, з забитого дошками континенту до мо! 
ря, до світових шляхів сполучення, але це воднораз і відхід 
України від власного державного життя в російську неволю. 
Дві війни з Туреччиною дали вкінці Росії (1791 р.) землі між 
Бугом та Дністром і Крим, що його звав російський політик 
того часу "бородавкою на носі Росії". Ці нові території дали 
російській імперії в руки ціле північне побережжя й тим са! 
мим зміцнили її позицію на Чорному морі. Та ці завоюван! 
ня далеко не задовольняли апетитів Росії, що чітко вияви! 
лися в т. зв. грецькому проекті Катерини II, який залишився 
щоправда тільки в сфері мрій. Згідно з цим проектом не 
йшлось уже про територіальні завоювання за рахунок Туреч! 
чини, а про повне вигнання турків з Европи і створення грець! 
кої імперії зі східньої частини Балканського півострова та по! 
бережжя довкруги Егейського моря. Корона цієї імперії при! 
значувалася внукові Катерини II. З Молдавії й Дакії заміря! 
ли створити буфорну державу Дакію, а західню частину Бал! 
канського півострова віддати Австрії. "Царгород в ролі третьої 
російської столиці" — пише Енґельс — "це означало б однак 
не тільки моральне володіння східньохристиянським світом, це 
був би теж вирішальний крок до панування над Европою. Це 
означало б, що Чорне море перетворено в російську воєнну 
пристань. Це було б єдинодержавне володіння Чорним морем, 
Малою Азією, Балканським півостровом" (Маркс, Енґельс, 
Твори, т. 16, ст. 10). І власне такі були й є цілі російсько! 
більшовицького імперіялізму в тому ж напрямі. 
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У другій половині XVII ст. йшла також дипломатична 
військова підготовка до загарбання Грузії. Росія представля! 
ла себе їхнім оборонцем то від Туреччини, то від Персії. Біль! 
шовицька історія вважає, що одиноким виходом Грузії було 
закріплення зв'язків із сильним північним сусідом Росією, що 
простягнула своє панування при кінці століття до північного 
підгір'я Кавказу. Зв'язки з Росією повинні були забезпечити 
умови економічного розвитку Грузії та встановити зв'язок 
з Західньою Европою, з її технікою й культурою. Панування 
ж Персії та Туреччини несло Грузії тільки примітивні й жор! 
стокі форми февдального грабежу та роздору. З Росією в'яза! 
ла Грузію також спільна релігія і зростаючі в XVIII ст. куль! 
турні зв'язки (Історія СССР, т. 1, ст. 719). Одне слово, в біль! 
шовицькій інтерпретації всі імперіялістичні загарбання цар! 
ської Росії були втечею під опікунчі крила Росії від можли! 
вости попастися під панування всіх інших імперіялістичних 
держав. 

Кінець!кінцем російська дипломатія епохи Катерини II 
в основному виконала задуми, залишені їй попередниками: бу! 
ли закріплені завоювання Петра І в Надбалтиці (Курляндія), 
"приєднані" українські й білоруські землі. Росія станула твер! 
дою ногою на Чорному морі. Вкінці російська імперія завою! 
вала собі рішальний голос у загально!европейських справах. 
Позиція, яку зайняла Росія у міжнародньому житті, характе! 
ризувалася в основному наступно: діяти згідно зі своєю вла! 
сною системою, згідно з російськими суттєвими інтересами й 
замінити дотеперішню систему залежності від посторонніх уря! 
дів іншою, що заставить інших співпрацювати з Росією для 
її цілей. Нові намічені шляхи в зовнішній політиці, що зали! 
шилися для XIX ст., це було передусім проникання на Бал! 
кани та послаблення морської першости Англії. 

Під час перших завоювань не наражалась Росія зовсім, 
або в малій мірі, на дипломатичну гру европейських держав. 
Тільки в щораз то дальшому імперіялістичному поході зуда! 
рилася вона з імперіялістичними шляхами інших держав і це 
заставило її активно ввімкнутися у міжнародню дипломатич! 
ну гру. В XIX ст. базами для наступу були в неї: Надбалтика, 
Далекий  Схід, слов'янські  народи Балкан, Середня Азія. Спе! 
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ціяльно три останні напрями найбільше вражали інтереси ін! 
ших великодержав Европи та з їхнього приводу доводилось 
Росії напружувати всі свої сили. Це вже не підкорювання 
ойротів, чи камчадалів, а конфлікт з військово!політичними 
світовими потугами. 

Т. зв. східне питання не сходило з черги впродовж ці! 
лого XIX ст. Туреччина була занепалою державою, з переста! 
рілим суспільно!економічним ладом і невідповідною до сучас! 
них вимог державною організацією. Европейські імперії уваж! 
но слідкували за подіями, що розігрувалися довкруги турець! 
ких територій, а спеціяльно за Константинополем, що являв 
собою корисну економічно!політичну базу та першорядну стра! 
тегічну позицію. Захоплення Константинополя давало пануван! 
ня над Чорним морем і архіпелаґом, а в дальшому над схід! 
нім басейном Середземного моря. Зацікавлення у східньому 
питанні виявляли передусім Росія, Англія, Австрія та Франція. 
Австрія поступово розвивала торговельне судноплавство по Ду! 
наї й економічно проникала в північнозахідні області Балкан! 
ського півострова. З кінця XVIII ст. Єгипет і Передня Азія 
стали об'єктами насильних зазіхань з боку Франції. Однак най! 
більшим противником на тому відтинку була Англія. Британ! 
ській імперії потрібна була, з економічних і політичних при! 
чин, вільна від турків Греція. Тим то найкращою для неї роз! 
в'язкою східнього питання було пхнути Росію у війну з Ту! 
реччиною, щоб визволити Грецію, але рівночасно не послаби! 
ти занадто Туреччини й не захопити Константинополя. Пу! 
стити Росію в Константинопіль значило для англійської ди! 
пломатії — побачити її через кілька років в Індії. Оборона 
всіми дипломатичними й воєнними засобами так Туреччини, 
як і Персії, від опановування їх Росією визначалася першим 
обов'язком і основним завданням британської політики. Для 
Англії втратити Індію означало б стати подібною до Голлян! 
дії або Бельгії. Борючися проти російських вихваток і заво! 
йовницьких прямувань щодо Туреччини, англійські політики 
боролися, на їхню думку, за існування Англії як великої дер! 
жави. Виступаючи в Кримській війні (1853!1856) проти Росії, 
Англія висувала плян поставити греблю російській аґресії на 
південь. Згідно з  цим планом Крим до Перекопа мав би ві! 
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дійти до Туреччини, а з Грузії й південносхіднього Кавказу 
створено б васальну державу під протекторатом Англії й Ту! 
реччини. Та держава, звана Черкесією, замикала б шлях ро! 
сійському прониканню в Персію. З браку однодумности з 
Францією, цей плян залишився нездійснений, але і в дальшому 
найуразливіші місця для Англії супроти Росії залишилися — 
Туреччина, Кавказ і Персія. 

Росія розпоряджалася сильним козирем у тій загально! 
европейській боротьбі за нові ринки та торговельні шляхи. Во! 
на опиралася на піддержку слов'янських народів Балкан, які 
надіялися на її поміч у здобутті своєї державної самостійности. 
Росія майстерно користувалася цим політичним маневром, ви! 
суваючи своє "покровительство" одновірцям як вихідну точку 
своєї дипломатичної й воєнної аґресії. Її завданням було ство! 
рити собі бази на Балканському півострові й на Кавказькому 
перешийку, щоб почати переможний похід на Контантинопіль 
і встановити своє неподільне панування над берегами Чорного 
моря. У проміжках послаблення свого воєнного потенціялу, 
Росія якнайполегливіше провадила підривну діяльність серед 
населення Туреччини. Звичайним її маневром було висувати 
на міжнародньому форумі питання становища християн у Ту! 
реччині. Росії йшлося про законне унормування прав христи! 
янського населення та надання їй права контролю. Власне цей 
контроль давав би широкі можливості встрявати в унутрішні 
турецькі справи. По невдалій Кримській війні застосовує Ро! 
сія на Балканах метод т. зв. мирного проникання. Вона за! 
кріплює свої впливи в Сербії і з її допомогою організує союз 
балканських слов'ян на чолі з Сербією, що стає інструментом 
російського імперіялізму на Балканах. Допомагає також грець! 
ким повстанцям, але тільки до тієї хвилини, поки їхнє повстан! 
ня для неї вигідне. Перестає їм допомагати, як їхнє повстання 
стає їй невигідне в загальній міжнародній ситуації. 

В розгортанні міжнародньої боротьби східнє питання 
ускладнювалося новими проблемами. Наступаючи на Туреч! 
чину, Росія створювала собі базу на Кавказі та намагалася 
оволодіти чорноморсько!каспійським басейном. Звідти настає 
довга боротьба між Росією та Іраном, яка призвела Москву 
до сутички з Англією на Середньому Сході. Знову ж боротьба 
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за каспійське побережжя нероздільно зливалася з прямуван! 
ням у Середню Азію, в сторону Казахстану та середньоазій! 
ських ханатів. Близький і Середній схід були вузловими цен! 
трами міжнародніх суперечностей, що виникали між більши! 
ми европейськими державами. 

Через панування над Україною дістала Росія доступ до 
кавказького істмосу.*) Хоч перегороджений могутнім, тяжко! 
прохідним хребтом Кавказу, дає цей істмос величезні можли! 
вості експансії в черіні**) передньої Азії, що лежить безпосе! 
редньо за Кавказом. Ця черінь творить переходову країну по! 
між Малою Азією на заході, Іраном і Перським заливом на 
сході, Східньою Европою на півночі, Єгиптом і Аравією на пів! 
дні. В цьому черінному краєві Передньої Азії лежать: Закав! 
каззя, Вірменія, західній Іран, Мезопотамія та Сирія з Пале! 
стиною. Початок підбоєві Кавказу дав ще похід Петра І і мир 
1774 p., який дав Росії границю на лінії річок Кубані й Тереку, 
а ряд дальших воєн до 1864 р. приніс у цілості природну фор! 
тецю Кавказу та просторі терени в черіні Передньої Азії зі 
східнім побережжям Чорного моря, Батумом і Баку. Історія 
підбиття Кавказу — це типова історія фальшивої гри й обма! 
ну Росією. Грузія, загрожена Туреччиною й Іраном, звернулася 
через свого царя Юрія XII до російського уряду, пропонуючи 
взяти її в оборону. Не було мови про цілковиту ліквідацію 
державних форм Грузії. Юрій XII мав залишитися на престо! 
лі. Але з хвилиною впровадження російських військ у Грузію 
цар Олександер І видав маніфест (1801 р.) про прилучення 
Грузії, як інтеґральної частини російської імперії і створення 
з її земель ще одної адміністративної одиниці. "Переяслав! 
ська угода" повторилася вдруге! І відтоді починається затяжна 
боротьба та ряд повстань проти Росії. Методами колоніяльної 
політики російського уряду в Закавказзі були передусім на! 
сильне російщення та поширення православ'я. Для ще більшої 
централізації  всього апарату рішено було підпорядкувати ду! 

*) Істмос — вузька смуга суходолу між двома морями, коса. Тут — 

просмик  (кавказькі  просмики). 

**) Черінь — дно, долівка печі. Розмовно!вживане для означення між! 

гірської долини, замкненої скелями. 
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ховенство та всі церковні добра синодові й екзархові, голові 
православної церкви в Грузії, назначеному російським урядом. 
Насильне насаджування російського православ'я викликувало 
різні спротиви враз із відступством від православної віри та 
викиданням православних священиків. Значить, насильно за! 
проваджувати православ'я в західніх областях України вчився 
російсько!радянський уряд на практиці російського царату в 
Грузії. 

Закавказьке передпілля використовувала Росія щораз 
ширше для аґресії на південь. У тій аґресії можна розрізнити 
головні напрями. Перший іде на захід, щоб через Малу Азію 
дійти до Царгороду; другий — на південний захід до Іскенде! 
рундського заливу, Сирії та Червоного моря; третій — на пів! 
денний схід до перського заливу. Східній напрям через Малу 
Азію має на меті головно перемінити Чорне море в російське 
"маре клявзум". Утворені в XIX ст. балканські держави Руму! 
нія та Болгарія перешкодили Росії в оточенні Чорного моря 
від заходу. Тут у Малій Азії вона не бачила ніякої поважної 
перепони між собою та столицею отоманської держави, що за! 
непадала, вірменське ж питання завсіди давало причину встря! 
вати. 

Водночас із закріпленням на Закавказзі, Росія не пере! 
ставала провадити перської політики, початої теж ще Петром І. 
Війна 1826!1828 pp. закінчилася для Росії корисним миром. 
Персія зреклася втримувати фльоту на Каспійському морю й 
відступила Ерівань і Нахічевань. Від того часу Росія воліла 
застосовувати мирну пенетрацію, аніж воєнний напад. Вико! 
ристовуючи занепад Персії, вона мирною дорогою поширюва! 
ла там щораз більше свій вплив, щоб у вирішній хвилині тіль! 
ки сягнути рукою. Перський залив, пристань Бендер!Аббас 
відгравали в цих комбінаціях найбільшу ролю. У той самий 
час, коли Росія від північного заходу добувала щораз то біль! 
ший вплив у Персії, наступала вона збройно щораз то далі 
на східньому березі Каспія. Вкінці дійшла до північних меж 
Ірану, а навіть переступила їх. Маємо тут діло з іншим відтин! 
ком російського експансивного фронту в Азії. Цей відтинок 
звернений прямо на Арабське море та Індію. Росія стала оди! 
ноким північним сусідом  Ірану.  Ця обставина від  кінця 80! 
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тих років XIX ст. незвичайно збільшила російські впливи в 
Персії. Побудовано шляхи й телеграфічні лінії в глибину Пер! 
сії, відкрито в кожному більшому місті консуляти, філії бан! 
ків, торговельні доми; Перський уряд брав у Росії позички, 
ґарантував їх митними доходами й погодився навіть не затя! 
гати нових позичок ніде інде крім Росії та не давати концесій 
на залізниці ніяким іншим державам. Уже в першому деся! 
тилітті XX ст. була російська торгівля з Персією більша, як 
англійська; російські субсидійовані пароплави ходили по пер! 
ському заливі; закавказькі та закаспійські залізниці могли за! 
сипати в одній хвилині північну межу Персії російським вій! 
ськом. 

В середині XIX століття Росія зіткнулася з границями 
держав Середньої Азії. В той самий час англійські володіння 
в північнозахідній Індії стали граничити з Середньою Азією 
від південного сходу. Середня Азія стала ареною боротьби між 
Росією й Англією. Бухара, Хіва, Ташкент були не тільки під! 
ходящою базою бавовни для російської промисловости, але й 
важливим ринком збуту російської промисловости. На за! 
ході виступила Росія як хліборобська країна, а на сході як 
промислова; і там шукала сировини та ринку збуту своєї про! 
мислової продукції. Одначе підбиття середньої Азії мало бути 
ще й важним козирем у зовнішній політиці російського уря! 
ду. Поразка царгородських плянів у Кримській війні застави! 
ла Росію шукати можливости натиску на Англію. Уряд Росії 
визнав конечним станути на границях Індії, щоб добитися біль! 
шої поступливости Англії в питанні проток. Крім цього, не 
треба й доказувати, що Індія була метою російського імперія! 
лізму від часів Петра І. Цілком без обиняків виявляла цю дум!  
ку російська публічна опінія, як у пресі й публіцистиці, так і 
в більших книжкових виданнях. Загрозу російської небезпеки 
для Індії не можна нічим краще схарактеризувати, як обста! 
виною, що ця небезпека ціле століття держала в напруженні 
всю закордонну політику Англії. Коли російські передні від! 
діли зустрілися з афґанцями (1885 p.), що були під протекто! 
ратом Англії, виникла була навіть небезпека російсько!англій! 
ської війни. 

112 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



В середині XIX ст. Росія закріпилася вже напостійне в 
Казахстані. Офіціальними причинами для дальшої аґресії в 
глибину Середньої Азії звичайно служили ніби набіги військо! 
вих відділів із ще незайнятих Росією самостійних земель. (Та! 
кож офіційною причиною війни з Фінляндією 1940 р. була ін! 
синуація підготовлюваної аґресії маленької Фінляндії проти 
радянської імперії. Крок за кроком здобула Росія Ташкент 
(1865 p.), Самарканд і Бухару (1868 p.), Хіву й Закаспій (1873 р.) 
і т. д. 1891!95 pp. зайняли російські війська більшу частину 
Паміру, так що тільки дуже маленький клапоть афґанської 
території ділив одноцілу російську імперію від англо!індійської 
колоніяльної держави. 

Усталювалися границі Росії й на Далекому Сході, хоч 
вона дійшла до берегів Тихого океану ще в XVII ст., але не 
була в силі використати тоді основних своїх добутків. Вели! 
чезні простори, далеко положений центр, а передусім постійні 
повстання невдоволеиих і жахливо експлуатованих народів зво! 
дили часто до фікції адміністрацію російську на цих теренах. 
Щойно в половині XIX ст. уряд організує експедицію річкою 
Амур, щоб зайняти її наріччя. Тоді прибувають перші поселен! 
ці!селяни, в гирлі Амура будують місто Миколаївськ і щойно 
тоді вже зачинається справжнє володіння Далеким Сходом. 
Росія користується з перемоги західньоевропейських велико! 
держав над Китаєм і пекінським договором 1860 р. дістає ті 
самі привілеї у торгівлі, право консульської юрисдикції над 
своїми громадянами і т. д. Крім цього, затверджено за нею те! 
риторію на лівому березі Амуру, Усурійський край і Сахалін. 
Тепер вже загосподароване запілля в Надамур'ї відкриває Ро! 
сії широкі можливості для дальшої експансії в західній Китай, 
східній Туркестан і Монголію. В той самий час (1860) відділ 
російських моряків зайняв затоку Золотий Ріг, де заснували 
Владивосток — надзвичайно важливу економічно!політичну 
точку російської держави на Далекому Сході, 

Кінець XIX ст. усталює остаточно границі російської 
імперії, коли не зважати на дрібні, у порівнянні з цілістю, пе! 
ресунення. Усталюються суперечності інтересів з іншими сві! 
товими потугами та визначаються вузлові точки конфліктів, 
що  вкінці призвели до вибуху першої  світової  війни. Вузлові 
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точки залишилися властиво ті самі, але змінилися партнери. 
На Далекому Сході новим суперником з'явилася Японія й у 
переможній війні (1904!5) відібрала південну частину Сахаліну, 
південноманджурську залізницю та фактичне володіння півден! 
ною Манджурією, Лаодунський півострів з Порт!Артуром. В 
додаток Японія заставила російський уряд визнати Корею за 
сферу впливів Японії. По цій поразці Росія знову звернула 
свою увагу на Близький Схід, до т. зв. східнього питання, але 
тепер застала тут цілковито змінену ситуацію. Вже не Англія 
була її найближчим конкурентом у питаннях проток, а Австрія 
та Німеччина. Австрія прямувала промостити собі вільний шлях 
до Салонік і поширила свої економічні взаємини на цілі Бал! 
кани. Впливи Німеччини в Туреччині значно зросли й Німеч! 
чина готувалася використати концесію на будову т. зв. Багдад! 
ської залізниці; І знову балканські народи стали мечем у ру! 
ках конкуруючих імперіялізмів, а розгорілі обидві балканські 
війни (1912!1913) загострили ситуацію до такої міри, що війна 
1914 р. стала неминучою. Росія вступила в цю війну на боці 
свого давнього суперника — Англії. Покращання англо!росій! 
ських відносин диктувалося й інтересами англійського імперія! 
лізму. Ще недавно, до самої російсько!японської війни, Англія 
вбачала в Росії свого найнебезпечнішого ворога в Азії. Тепер 
цей погляд відпав. Поразка Росії в російсько!японській війні 
призвела до дальшого занепаду міжнароднього престижу ро! 
сійського уряду, що почався, як відомо, ще з кримської війни. 
Серед англійських політиків остаточно змінилося переконання, 
що головною небезпекою для Англії вже не є Росія, але Німеч! 
чина.        

    Щоб здати собі ясно справу з того, чи справді радянська 
Росія піднялася й далі мотає нитки зовнішньої політики цар! 
ської Росії, треба переглянути, які залишив завдання, щоб їх 
виконати, царат з останнього стану своєї діяльности— з пер! 
шої світової війни. Тобто треба визначити: 

1. Імперіялістичні цілі, які плянував досягнути царат по 
виграній війні; 

2. який був стан фактичний російських державних гра! 
ниць по всіх повоєнних мирних договорах і яке її становище 
у міжнародньому житті.         
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В загальних плянах поділу територіяльної добичі, зараз 
по вибуху війни, Росії призначили: нижню течію річки Німану, 
Познань і Галичину, а крім того, гарантію вільного проходу 
через протоки. Прямих домагань на турецьку територію Росія 
в той час ще не висувала. В дальшому розгортанні воєнних 
дій Антанта заговорила про протоки, тим більше що після пе! 
реходу Туреччини на бік Німеччини, поставлено питання про 
"турецьку спадщину" й поділ її земель між союзників. На по! 
чатку 1917 р. досягнуто угоди, згідно з якою Константинопіль, 
протоки й море Мармара переходили до Росії. Ця угода озна! 
чала, що Англія та Франція відмовляються ставити опір дома! 
ганням Росії стати середземноморською державою. Успіхи ро! 
сійських військ на кавказькому та перському фронтах прине! 
волили союзників піти далі й договоритися про поділ азійської 
Туреччини. 1916 р. нова угода признавала, крім вищеобіцяних 
їй територій довкруги Константинополя і проток, велику Вір! 
менію, тобто Ерзерум, Трапезунд, Ван, Вітліс, Умрію й Кур! 
дістан. Росії була також обіцяна значна смуга чорноморського 
побережжя на захід від Трапезунда з чисто турецьким насе! 
ленням, якої границь царський уряд ще не наважувався точно 
визначити. На Далекому Сході заміряла використати послаб! 
лення Китаю і зміцнити там свої позиції. В той час Японія 
опановувала щораз більше Китай; вона була в тому вигідному 
положенні, що війна в Европі зв'язувала сили її суперників. 
Отже, після того, як поставила Японія Китаєві т. зв. "21" ви! 
могу, Росія задумувала добитися продовження оренди на сму! 
гу східньо!китайської залізниці в Манджурії на 69 років і роз! 
ширення, на зразок "21 вимоги", своїх прав у Північному 
Китаю. 

Такі були імперіялістичні цілі Росії під час першої сві! 
тової війни. А остаточно, по всіх мирних договорах, більшо! 
вицька Росія знайшлася вже відкинена навіть з довоєнних 
позицій царської Росії. Її територіяльні втрати обіймали пе! 
редусім землі, на яких постали самостійні держави: Фінляндія, 
Естонія, Латвія, Литва. Отже цілий дорібок прямувань до 
володіння Надбалтикою пропав даремно; Петербурґ!Ленін! 
ґрад був знову на віддалі одного гарматного пострілу від дер! 
жавних границь. Відійшла частина польських  і частина укра! 
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їнських та білоруських земель і "собирательства русских зем! 
лей" залишилися з неповним складом спадщинної "отчини". 
Румунія забрала Бесарабію, а що найважливіше — в балкан! 
ських державах, тій російській базі до наступу на протоки, 
усадовилися економічні та політичні впливи Франції й Англії. 
Знову на Далекому Сході, на місце послабленого Китаю, по! 
явилася відроджена, зміцнена Японія, що станула на дорозі 
російському імперіялізмові і в Манджурії, і в Кореї, і в Пів! 
нічному Китаю, і взагалі на всіх російських далекосхідніх 
шляхах. По першій світовій війні Росія зійшла з міжнарод! 
нього життя як великодержава. 

Революція 1917 р. розвалила тільки царат, але не зни! 
щила ні централізму, ні імперіялізму, які, здається, споконві! 
ку є справжній елемент психіки й державної думки кожної 
російської правлячої верхівки. Вже перший революційний уряд 
Росії був суворо централістичний і виразно приймав за свої 
всі давні імперіалістичні напрямні царської Росії. 

Ще більше централістичний був наступний більшовиць! 
кий уряд революційної Росії. Його боротьба проти самостій! 
ної України тривала довгі роки, його імперіялістичні пряму! 
вання, хоч цілком інакше закрашені й формульовані, такі ж 
самі як прямування царської Росії, ідуть прикладно давніми 
втертими шляхами. Після переможної Жовтневої революції за! 
лунав з боку більшовиків переможно один клич — "мир", мир 
за всяку ціну. Більшовикам треба було насамперед зліквіду! 
вати зовнішні фронти, щоб упорядкувати внутрішній хаос і 
розправитися з усіми самостійницькими рухами, що будували 
свої національні держави на руїнах російської імперії. Адже, 
хоч у Москві сидів революційний уряд, що проголошував пра! 
во народів на самовизначення, однак дивним дивом він ува! 
жав усі землі царської Росії далі за свою спадщину, "отчину", 
і як перший обов'язок ставив перешкоди відірванню України, 
Кубані, Грузії, Вірменії, Казахстану і т. д. від РРФСР. Більшо! 
вики не признали версальського договору й тим самим увім! 
кнули себе в т. зв. ревізіоністичні держави, тобто держави 
покривджені територіяльно, бо ж усе таки більшовикам ві! 
дібрали частину надбань російських царів. 
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У порівнянні з державами Антанти, рад. уряд добився 
остаточно миру, але був сильно послаблений, і та обставина ви! 
рішила про його тактику в зовнішній політиці. Щодо західньо! 
европейських держав і держав, що знайшлися під економічно! 
політичним впливом Антанти, то більшовики стоять за прин! 
ципіяльний революційний робітничий уряд, який усвідомлює 
своє капіталістичне оточення. Якщо ж навіть він засідає до 
спільного стола з представниками капіталістичних держав, то 
хіба на те, щоб поговорити про мир, загальне роззброєння, але 
в кожному разі не про якінебудь територіяльні претенсії чи 
поділ сфери впливів. Більшовицька дипломатія, не підтриму! 
вана відповідними військовими силами й економічними ресур! 
сами, мовчала про ті справи. Вона добилася тільки того, що 
з 1922 р. починається ряд торговельних договорів між нею й 
европейськими державами, а з 1924 р. — признання де!юре 
радянського уряду. 

Зате іншу ролю заграли більшовики перед напівколоні! 
альними народами Азії (Туреччина, Персія, Афґаністан, Мон! 
гольська Нар. Респ.). Тут Росія виступила як опікунка покрив! 
джених царською колоніяльною політикою й сучасним капіта! 
лістичним імперіялізмом, що поневолює слабші народи. Біль! 
шовики відразу 1917 р. видали звернення до "всіх трудящих 
мусулман Росії і Сходу" і тим пропаґандивним, демагогічним 
зворотом задумували зміцнити своє становище у вищезгада! 
них державах, у противагу фінансовим і політичним впливам 
Англії та Франції. Вони подавали себе за борців за самостій! 
ність колоніальних народів, за противників таємних диплома! 
тичних договорів. Вони анулювали всі привілейовані договори 
царату з тими державами, як вимушені й односторонно ко! 
рисні, а складали нові, в яких обидва партнери мали стояти 
на рівних позиціях. У договорі з Китаєм 1924 р. говорилося 
про "рівність, взаємність і справедливість", більшовики резиґ! 
нували зі спеціяльних прав і привілеїв, консулярної юрисдик! 
ції, але рівночасно посилювали комуністичний рух у Китаю, 
користуючись з розгорнутої комуністичної революції, встрява! 
ли у внутрішні китайські справи. 

На заході, в Европі, радянська офіційна дипломатія при! 
тяла свої імперіялістичні пазурі; але зате неофіційна експози! 
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тура — Комінтерн працював у всіх краях тим жвавіше. Вже 
нераз бувало так в історії Росії. Коли по Кримській війні не 
стало сили голосно заговорити про протоки, тим голосніше 
лунали кличі панславізму на Балканах. Комінтерн стосував 
тактику суворого принціпіялізму, чистоти комуністичної лінії, 
поставлення компартії по протилежному боці бар'єри від усіх 
"опортуністичних" соціялізмів. Діставши таким робом вироб! 
лені партійні кадри, вийшов з дотеперішньої ізоляції та, згідно 
з постановами VII конґресу Комінтерну з 1935 р. приступив до 
Організування "єдиного робітничого фронту", тобто "фронтів 
усіх поступових демократів" з керівним комуністичним ядром. 
Рівночасно, по досягненнях п'ятиліток, виходить з ізоляції й 
офіційна радянська дипломатія. 1934 p. CPCP вступає в Ліґу 
Націй, складає ряд договорів про неаґресію та взаємну допо! 
могу й активізується в міжнародньому, дипломатичному жит! 
ті. У внутрішньому радянському житті проходили також ве! 
ликі зміни. Жовтнева революція не була палатним переворо! 
том, що зміняє тільки особу володаря, а глибокою соціальною 
переміною, яка колихнула до основ усе суспільне життя й ви! 
кликала загальну переоцінку цінностей. Проте, "якобінізм" ро! 
сійської революції не міг тривати вічно, подібно як і у Фран! 
ції, і згодом зачинає визирати обличчя давньої російської на! 
ції, очевидно з усіми конечними змінами у світогляді, у пере! 
групуванні правлячих верств і т. д. В результаті, з вибухом 
другої світової війни 1939 p., появляється радянська Росія, як 
чистокровна імперіялістична держава, що пов'язала всі нитки 
російської зовнішньої політики й на давніх наступальних ба! 
зах поновила аґресію, щоб завершити завдання, що їх у спад! 
щині залишив їй царат. Завсіди першим обов'язком наступ! 
ників було виконати імперіялістичні заповіти попередників. 

Зачнемо від Надбалтики. По першій світовій війні ра! 
дянська Росія залишилася з маленьким кусником Балтицько! 
го побережжя, а Ленінґрад — без стратегічного забезпечення. 
Більшовики пам'ятають вказівки Петра І, що Петербурґ му! 
сить бути забезпечений від Лібави по Торнео й результатом 
цього була російсько!фінляндська війна 1940 р. "Миролюбна 
соціялістична держава" напала на Фінляндію, щоб здобути за! 
пілля для  свого виходу в Балтицьке море. І що ж з того, що 
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офіційно більшовики проголошували, начебто ліліпут!Фінлян! 
дія мала аґресивні наміри проти гіганта СРСР (формула для 
оправдання російської аґресії мусіла бути знайдена). Дальшим 
кроком було прилучення Литви, Латвії й Естонії у формі союз! 
них республік (це ж давні російські, ще царатом загарбані зе! 
млі). На анексію Фінляндії 1945 р. не вдалося радянсько!росій! 
ській дипломатії осягнути згоди світових великодержав. Все 
ж таки залишено її Росії, як сферу впливів, тобто дано свобо! 
ду встрявати в унутрішні фінляндські справи. Остаточно за! 
пілля Ленінґрадові від Лібави по Торнео більшовики запевнили. 

Інша справа це — висунуте царем Іваном ІІІ "собира! 
ние русских землей". 1939 р. за невтралітет Рад. Союзу у війні 
між Німеччиною та західніми державами заплатив Гітлер біль! 
шовикам дозволом на загарбання всіх українських і білору! 
ських земель. "Коли стався розвал польської держави, Польща 
стала зручним полем до всяких випадковостей і несподіванок, 
які могли створити загрозу для СРСР. Щоб відвернути мож! 
ливість таких подій і також взяти під захист єдинокровних 
братів, українців і білорусів, яких збанкрутований польський 
уряд кинув на призволяще, Червона Армія з розпорядження 
радянського уряду 17 вересня 1939 р. перейшла польський кор! 
дон і визволила західню Україну й західню Білорусь" (Полі� 
тичний словник, 1940 p., ст. 222). Це знову формулка! З історії 
знаємо, що московські царі вже нераз "визволяли єдинокров! 
них" українців і білорусів, а цариця Катерина II "порядкува! 
ла" справи розхитаної Польщі, аж до цілковитого її поділу 
між сусідніми імперіялістами. Річ ясна, завжди обороняли 
дисидентів і загрожену торговицьку конфедерацію, чи сього! 
дні привезений з Москви польський уряд з Осубкою!Морав! 
ським. За поміч у розгромленні Німеччини зажадала Росія, між 
іншим, Білоруси, західньо!українських земель, Закарпаття, Бу! 
ковини й Бесарабії. І от вперше в історії Росії московські во! 
лодарі виконали заповіт Івана ІІІ, уся "спадщина", "отчина", 
великих московських князів зібралася довкруги московського 
престолу. Незвичайно знаменним з цього погляду є факт, що 
в Бесарабії святкували 1945 р. роковини здобуття фортеці Із! 
маіл  царським генералом Суворовим. Певно, більшовицька Ро! 
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сія визнала і святкує всі загарбницькі територіяльні завою! 
вання царської Росії. 

Від часів досягнення берегів Чорного моря, протоки, Ту! 
реччина й балканське питання не сходили з черги у російській 
зовнішній політиці. Сьогодні більшовики всадовилися міцно 
на Балканах (Румунія, Юґославія, Албанія) і при помочі ще 
досі не виведених окупаційних військ рядять цими псевдосамо! 
стійними державами. Першу скрипку грає Юґославія, як ко! 
лись за Миколи І Сербія, й організує слов'янські союзи, як 
інструмент московської політики, подібної союзові балканських 
слов'ян з 60!их років минулого століття. Більшовики додали 
до давніх царських кличів панславізму і православної єдно! 
сти — ще й демократію, але однаковісінько підготовляють со! 
бі базу до проток із заходу. На Балканах ще тільки одна 
Греція не грає в унісон з московською оркестрою, тож звідси 
така напружена дипломатична боротьба з Англією, яка ство! 
рила в Греції прихильний для себе уряд. Однак на шляху для 
осягнення Середземного моря стояла Росії від століть найбіль! 
шою перешкодою Туреччина й на неї спрямований увесь кон! 
центрований наступ російської зовнішньої політики. Насампе! 
ред радянська преса визначила Туреччину фашистською дер! 
жавою й повела гостру кампанію проти неї. Після того ра! 
дянська дипломатія пустила в рух таємну машинерію й по! 
чався всесвітний рух за "визволення турецької Вірменії". В 
листопаді 1945 р. створюється "комітет поступових американ! 
ців", якого ціль була піддержувати вимогу вірменського наро! 
ду приєднати частину вірменських підтурецьких земель до ра! 
дянської Вірменії". "Доля вірменського народу нерозривно зв'я! 
зана з Радянським Союзом", говориться у відозві того комі! 
тету. "Вірменська Національна Рада Америки" висилає мемо! 
рандум Труменові, Етлі і Сталінові з тими ж самими заявами 
(грудень 1945 p.), а подібні національні ради Єгипту та Лива! 
ну домагаються від Генеральної Асамблеї "об'єднання вірмен! 
ського народу", очевидно, під крилами Радянського Союзу. 
Та найцікавіший документ цієї кампанії це лист двох профе! 
сорів!грузинів ("Радянська Україна" з 21. 12. 45 р.) "про наші 
законні вимоги до Туреччини". Ці то людці домагаються для 
Рад. Союзу (офіційно для радянської Грузії) докладно тих  са! 
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мих теренів, що їх обіцяла Франція й Англія цареві Миколі II, 
по переможній першій світовій війні, при поділі спадщини 
переможеної Туреччини. Тоді Антанта дала свою згоду на пе! 
ретворення царської Росії в середземноморську державу, тож 
нині радянська Росія консеквентно домагається цього самого, 
тобто поділу Туреччини; ба більше, вона йде далі від царських 
плянів, хоче вже колонії над Середземним морем — Триполі! 
танії. 

Не менш оживлений рух відбувається на Перському 
шляху Петра І до Індії. Досягнення царату на тому відтинку 
були вже доволі великі. 1907 р. складено в Петербурзі росій! 
сько!англійський договір. Він поділив Персію на три смуги. 
Північна, найбільша, мала залишитись російською сферою ін! 
тересів, південносхідня — сферою впливів Англії. Останки Пер! 
сії мали творити невтральну смугу. Теоретично цей договір 
поклав щоправда межі експансії Росії, але практично він тій 
експансії сильно допоміг. Всі багатші перські провінції під! 
пали під безпосередній вплив Росії, російські війська могли 
безпосередньо посунутися до перської границі, ба й до нутра 
самої Персії та стати тут ґарнізоном. Російська торгівля вже 
коло 1908!1909 рр; перевищила англійську більше ніж удвічі. 
Перша світова війна й російська революція спинили цей роз! 
виток подій, але друга світова війна дала можливість більшо! 
вицькій Росії почати наступ наново. Користуючись з уведен! 
ня під час війни російських військ у північний Іран, тобто у 
давню царську сферу впливів, Рад. Союз по закінченні воєн! 
них дій не думав відтягати своїх частин. Він оперся на супе! 
речності між населенням північного Ірану — між Азербай! 
джанцями й Тегераном і за допомогою Азербайджанської де! 
мократичної партії розпочав організувати спротив Тегерано! 
ві. В листопаді 1945 р. дійшло до скликання всенародніх збо! 
рів, виборів до парляменту, меджилісу, і створення національ! 
ного уряду Азербайджану. При тому всьому офіційна радян! 
ська дипломатія проголошувала строгий невтралітет. Ця ра! 
дянсько!перська політика викликала занепокоєння в Англії та 
в Америці, що привело до відомих подій на Раді Безпеки. Ос! 
таточно вилізло шило з мішка; 4 квітня 1946 р. складено ра! 
дянсько!іранський договір і виявилося, що  це йшлося про ство! 
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рення нафтового ірансько!радянського товариства, якого тере! 
ни обіймали б частину північного Ірану, тобто, менш!більш те! 
рени російських впливів з 1907 р. 

На Далекому Сході після капітуляції Японії, більшовики 
уважно стежать за тим, щоб їхні інтереси не зазнали шкоди. 
Найперше дістали вони південну частину Сахаліну тільки то! 
му, що колись він належав царській Росії; в Кореї спільно з 
американцями "помагають" створити демократичний уряд (чи! 
тай — собі приязний уряд), бо за Корею билася Росія з Япо! 
нією й уважала її майбутнім тереном своєї експансії. В пів! 
нічному Китаю й у Манджурії більшовики гостро конкурують 
з американцями, бо на тих теренах царат ще в XIX ст. про! 
мостив шляхи російському імперіялізмові. Байдуже, що це са! 
мі китайці просять російські війська залишитися; ми ж знає! 
мо, що на протязі цілої історії російського імперіялізму від 
Івана III до Сталіна вони завжди винаходили таких, хто за! 
прошували їх — "прийти", "помогти", "залишитися", "взяти 
під  опіку" і т. д. 

Могло б здаватися, що перша соціялістична держава 
робітників і селян повинна піти новими шляхами, чи то орга! 
нізуючи бльоки найпередовіших демократичних ідейно!близь! 
ких держав, чи то бльоки малих держав, що стають предме! 
том зазіхань капіталістичних імперіялізмів. Тим часом бачимо 
щось зовсім протилежне: СРСР у союзі з двома найсильніши! 
ми капіталістичними державами світу — Англією й Америкою. 
Отже союз сили і спільних великодержавницьких інтересів, а 
не союз ідеї чи робітничих інтересів. Росія, хоч і по більшо! 
вицькій революції, не могла, і й далі свідомо не хоче, позбу! 
тися шляхів і методів російського імперіялізму, шляхів, що їх 
визначили географічне положення та вікові традиції російської 
імперії. Більшовицькі вельможі однаково, як колись царі, за! 
ставляють російський народ поневолювати інші народи та зро! 
стати їхнім коштом у світову потугу. 

Не інтернаціональною, робітничою, миролюбною є зов� 
нішня політика Союзу Радянських Соціялістичних Республік, 
а російською, великодержавною, загарбницькою. 

Травень 1946 р. 
                  Калькова копія машинопису, 30x21 ст., 13 cтop. Ориґінал: 
                  Архів ЗП УГВР, И4�2; копія: Архів "Літопису УПА". 
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U. KUZHIL: THE PATHS OF RUSSIAN IMPERIALISM 

(Summary) 

This work takes a historical look at the growth of the Russian 

Empire from the time of Ivan III, Tsar of Muscovy (1462!1505), to the 

present. The author points out the main goals of Russian expansionist 

policy and shows how this policy was implemented over different periods 

of time. In implementing this policy, the Russians used all possible 

means — military invasion and penetration by agents, annexation car! 

ried out at every opportune occasion, treachery and deceit and straight! 

forward conquest. The author closely, examines each new step taken 

to expand the empire and the methods used to gain control of newly! 

conquered nations. He also looks at. the external policies, diplomatic 

manoeuvres and propaganda moves and other activities that formed 

part of. Russian imperial policy. 

Northward and eastward, the empire spread rapidly, for all the 

Russians encountered there were vast spaces and weak Siberian Khana! 

tes. Growth in other directions came less easily. It came only after 

bloody wars and concerted effort on the part of several generations. 

A given aim often took centuries to attain. It was Ivan III who declared 

the lands that had once formed part of Kievan Rus’ the "heritage" of the 

Moscow principality, but it was not until Stalin's time that the last ter! 

ritories of Kievan Rus'.— Halychyna (Galicia) and Zakarpattia (Trans! 

carpathia) — were added to the empire. It was also Ivan III who set 

out access to the Baltic Sea — that is, the conquest of Lithuania and the 

Livonian Order — as a Russian objective, but not until the time of Peter 

I did the Russians gain a "window" on the sea, and only Catherine II !i— 

and then again, Stalin — succeeded in conquering the Baltic region. 

The Russian move towards the Caspian Sea and the Caucasus 

Mountains began after the conquests of the Kazan' and Astrakhan' 

Khanates in the middle of the sixteenth century, and .the push to the 

Balkans, after the conquest of Ukraine and the steppes of the Black Sea 

region in the second half of the seventeenth century. Once the Russians 

attained these strategic points, their  new targets became the Balkans and 
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the Near East which would give access to the Mediterranean Sea and the 

Indian Ocean. From the time of Peter I to that of Stalin, the Russians 

repeatedly attempted to reach these goals, but they always ran up against 

other world powers and had to content themselves with lesser gains. 

In some cases new territories were annexed through a combi! 

nation of agreement, deceit and coercion. For example, Ukraine and 

Georgia agreed to accept the authority of the tsar, in return for a guaran! 

tee of their continued sovereignty, as a measure of protection against 

their enemies. But once Russian armies entered Ukrainian and Georgian 

territory, Russia broke the treaties she had made and gradually trans! 

formed those countries into mere provinces. Most Russian territorial 

gains were made by straightforward conquest and bloody dealings with 

local inhabitants. For example, after conquering Kazan', the Russians 

massacred the entire male population. It took almost half a century of 

war for the Russians to subjugate: the Caucasian mountain dwellers; in 

that time they almost totally annihilated the nations of that, region. It 

took even longer to gain control over Kazakhstan and Central Asia, and 

for several centuries Russian authority in Asia was maintained only by 

a huge military presence. The Russian government dealt brutally with 

anyone who advocated independence. It dismantled all autonomous 

forms of government and implemented a ruthless policy of centralism 

and Russification. 

The 1917 revolution almost brought about a collapse of the 

empire into individual states of the nations not yet fully swallowed up 

by the Russians. But the Bolsheviks came to the empire's rescue. Al! 

though they proclaimed the right of nations to self!determination, they 

re!conquered for Russia most of the states that had arisen on former 

Russian territory. At first, while they were still weak, the Soviets did not 

reveal their imperialistic plans; they worked to build up the communist 

party and to disseminate confusing propaganda with regard to exploita! 

tion of workers, decolonization, peace and the like. In 1930, once they 

gained some strength, the Soviets became more active on the diplomatic 

front. During the war, their aggression began — against Poland, Fin! 

land, Lithuania, Latvia, Estonia and Romania. The Soviets made good 

use of the war and the victory of the Allied Powers to grab more territory 

in Central Europe, the Balkans and the Far East. They also tried to reach 

Constantinople and penetrate into Persia and Greece — that is, to attain 

the  goals  set out  by tsar Nicholas II during the First World War.  With 
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the Second World War came the end of the process of evolution from 

revolution back to the imperial traditions of Old Russia; all that was 

now lacking was to declare Stalin the direct successor of Nicholas II. 

In his analysis of specific Russian conquests, the author refers 

to writings about these events by post!war Soviet historians. These 

scholars falsify history, depicting these conquests as voluntary unions, 

"progressive" and "noble" events that abetted the economic and cultural 

development of the subjugated nations. In fact, of course, the exact 

opposite was true. The author bases his analysis on works written out! 

side of the Soviet Union, as well as those of Marx and pre!war Soviet 

historians, who looked at the history of tsarist conquests much more 

critically than post!war Soviet writers. 

All we know of the author is that he produced a number of well 

written underground works.   We also know that he was killed in battle 

with  MVD  troops  in  the  winter of 1951!52. 
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ДО  ЦІЛОГО  КУЛЬТУРНОГО  СВІТУ 

Відкритий лист українців з4поза лінії Керзона 

"Ми, народи Об'єднаних Націй, сповнені рішучості... 
знов утвердити віру в основні права людини, в гідність 
і цінність людської особи — в рівноправність чоловіків 
і жінок, і в рівність прав великих і малих націй, і ство� 
рити умови, за�яких можуть бути збережені справедли� 
вість і повага до зобов'язань, що виходить з договорів 
та інших джерел міжнароднього права, і сприяти соці� 
яльцому проґресові та поліпшенню умов життя в біль� 
шій свободі, і з цією метою проявляти терпеливість і 
жити разом у мирі, один з одним, як добрі сусіди... ви� 
рішили об'єднати наші зусилля для здійснення цих ці� 
лей". 

(Витяг зі статуту міжнародньої Організації Об'єдна� 
них Націй, ухваленого на конференції в Сан�Фран� 
ціско.) 

Ми!українці, мешканці української етнографічної тери! 
торії, положеної в горах Карпатах на захід від річки Сяну, да! 
лі на північ над річкою Сяном і Солокією, та на захід від 
річки Бугу, — території, яка рішенням Кримської конференції 
залишилася в рамах відновленої польської держави, звертає! 
мося цією дорогою до посольств і урядів Великої Британії, 
Сполучених Штатів Північної Америки, Франції, Швеції, Швай! 
царїї, Туреччини, та всіх інших европейських і позаевропей! 
ських держав, — звертаємося також особисто до пана прези! 
дента Трумана, до пана прем'єра Етлі та їхніх міністрів закор! 
донних справ, які опрацьовували, ухвалювали й підписували 
статут Об'єднаних Націй, — звертаємося далі до всіх голов і 
достойників християнських Церков, до міжнароднього Черво! 
ного Хреста, до всіх політичних і гуманітарних поступових 
організацій у всіх країнах, і до сумління цілого проґресивного 
культурного людства з оцим нашим відкритим  листом у спра! 
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ві страшного безправ'я й насильства, що його чинить над на! 
ми, під керівництвом більшовиків, військо й органи теперіш! 
нього польського уряду. 

На основі рішення Кримської конференції, згадана те! 
риторія на північ і захід від лінії Керзона, має залишитися в 
межах відновленої польської держави. — Згідно з цим, укра! 
їнському населенню, яке в числі приблизно одного мільйона 
живе від найдавніших віків історії на тих теренах, мають при! 
слуговувати всі конституційні й громадські права в польській 
державі. 

Однак теперішній польський уряд, виконуючи сліпо во! 
лю і вказівки радянських властей, від яких він залежний, не 
погодився на те, щоб признати українцям якінебудь людські 
та громадські права, але вирішив виселити насильно ціле укра! 
їнське населення з його дотеперішніх, батьківських відвічних 
осель. 

Тутешнє українське населення не хотіло й не хоче під 
жодною умовою покинути своєї землі та своїх дотеперішніх 
осель. Діється це з різних зрозумілих людських причин, але 
найголовніше тому, що в межах Радянського Союзу, куди нас 
хочуть вивозити й де мешкає вся решта українського понад 
40!мільйонового народу, — наш народ не має жодних націо! 
нально!політичних, релігійних, ні соціяльних людських прав. 

Український народ терпить у кордонах Радянського Со! 
юзу нечуваний національно!політичний і соціяльний гніт. Ра! 
дянський режим, в якому доводиться жити українському та 
іншим народам — це режим тотальної диктатури й тиранії, 
де наших братів позбавлено всіх людських прав. 

Тому з цілого приблизно мільйона українців, які меш! 
кають за лінією Керзона, майже ніхто не хотів і не хоче виїж! 
джати добровільно до Радянського Союзу. Ціле українське 
населення цих теренів висловилося майже однодушно за те, 
що не хоче виїжджати, але хоче залишитися на своїх дотепе! 
рішніх місцях, у своїх батьківських оселях, і хоче користува! 
тися з належних йому громадських прав. 

Проте, теперішній польський уряд, під натиском Москви, 
яка боїться залишити українців поза межами  своїх безпосе! 
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редніх нелюдських винародовлюючих експериментів, вирішив 
викинути українське населення насильно з його осель. 

Офіційно в урядових договорах проголошено, що це 
добровільне переселення. 

Ми— українці, держимось цієї урядової постанови про 
добровільність переселення. Проте представники польського 
та більшовицького уряду намагаються перевести не добровіль! 
не переселення, але примусове виселення. Більшовицько!поль! 
ські переселенські комісії проголошували протягом цілого ми! 
нулого року щораз нові речинці виїзду та провадили в цій 
цілі широку пропаґанду, але майже ніхто з українців не хо! 
тів виїжджати. Тоді представники польського уряду й більшо! 
вицького почали організувати з!поміж польського населення 
озброєні банди й наказували їм нападати на українські села, 
грабувати, палити, вбивати людей, щоб таким способом зму! 
сити їх терором до виїзду. 

Тим то впродовж останнього року, а головно на весні 
1945 p., нападали на українські села численні польські озброє! 
ні бандити, яким помагала явна урядова, державна міліція 
та інші урядові чинники. Ці озброєні банди, разом з міліцією 
й частинами війська, спалити впродовж минулого року на цих 
теренах кількадесят українських сіл, а багато більше погра! 
бували й понищили. Діялись при тому страшні злочини масо! 
вих мордів і вбивств. В деяких селах вбили банди й державна 
міліція по сто, двісті й більше людей одного дня. Били до кро! 
ви, тортурували та вбивали також жінок, стариків і дітей. 
Живих людей, часто навіть немовлят, кидали прямо в огонь. 

Патронували цю людоїдську акцію частини більшовиць! 
ких пограничних військ НКВД, які переходили часто в різ! 
них місцях свіжо створений кордон між Польщею й УPCP, 
стаціонували на цьому боці та помагали всіляко польським 
терористичним бандам ламати опір українського населення та 
його оборону від терору й виселення. 

Однак і цей довготривалими терор організованих банд 
і державної міліції, не зламав волі українського населення за! 
лишитися на своїй землі. 

Під натиском нечуваного терору записався на виїзд тіль! 
ки невеликий процент людей.  Але й ті, хто записувались, ро! 
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били це під примусом. Виїжджати ж не хотіли, тікали й хо! 
валися. А ті, кого таки вивезли, верталися часто, вже незаба! 
ром через кордон, до своїх рідних осель, якщо їм вдалося 
втекти з концентраційних ляґерів, до яких більшовики ви! 
возять звідси українське населення. 

Українське населення, доведене до крайности, зоргані! 
зувало власними силами загальну збройну самооборону проти 
цих польсько!більшовицьких банд. Ціле населення стануло со! 
лідарно до рішучої оборони. Збройні частини Української Пов! 
станської Армії (УПА) й самооборони відбивали з успіхом у 
багатьох випадках напади банд і міліції. 

Також серед польського народу відізвались зчасом ро! 
зумні голоси, які осуджували терористичні протиукраїнські 
напади, як ганебні та шкідливі для інтересів самого польсько! 
го народу.  

Завзятою збройною самообороною українського населен! 
ня та під впливом роз'яснювальної акції розумніших, патріо! 
тичних кіл польської суспільности, вдалося врешті десь у трав! 
ні!червні 1945 р. зліквідувати в більшості випадків терори! 
стичні напади банд і криваву польсько!українську боротьбу. 

Залишки терористичних банд діяли й діють досі, але 
тільки в тих не дуже численних місцевостях, де польське на! 
селення підлягає впливам урядового, комуністично!більшовиць! 
кого табору. У переважній більшості пограничних українсько! 
польських теренів запанував улітку 1945 р. повний спокій. Мир! 
не населення, так польське, як і українське, приступило було 
перший раз від довгого часу до нормальних польових робіт в 
обопільній сусідській згоді. З кожним днем наладнувались 
кращі відносини на цих теренах. На місце дотеперішньої бо! 
ротьби, яка приносила шкоду обом народам, народжувалася 
приязнь і співпраця, які могли принести обом сторонам у 
майбутньому поважні користі. 3 цієї зміни справ раділи всі 
чесні й розумні люди. 

Одначе теперішній польський уряд, цілком підкоряючись 
впливам і директивам червоної московської імперіялістичної 
політики, затривожився, що порозуміння і співпраця поль! 
ських та українських національних чинників, може вплинути 
дуже поважно на зміцнення визвольного протибільшовицького 
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фронту поневолених народів СРСР, які борються за своє визво! 
лення й державну незалежність. Тому в тих урядових більшо! 
вицьких колах вирішено за всяку ціну виселити всіх українців, 
щоб тим розділити й порізнити обидва народи, що таке по! 
трібне сьогодні імперіалістичній політиці Москви. 

Коли не вдалася спроба провести виселення українців 
при помочі терору міліції й організованих цивільних банд, — 
польський уряд кинув у вересні 1945 р. великі частини війська 
до акції насильного виселювання українців. У такий спосіб роз! 
почалася з початком вересня нова хвиля терору проти укра! 
їнського населення, тим разом уже зовсім ясна, незамаскова! 
на заслоною невідповідальних банд, бо проводять цю акцію 
військові частини. Треба зазначити, що командирами тих час! 
тин польського війська є майже тільки більшовицькі офіцери 
в польських мундурах. Військо оточує ночами українські села 
на взір сумної пам'яті гітлерівських душогубів з часів недав! 
ньої німецької окупації, і примушує населення до виїзду. То! 
му що ніде українці не хочуть добровільно виїздити, вояки 
цього польського війська, на наказ згори, грабують усе майно, 
страшать людей масовими розстрілами, часто б'ють, насилують 
жінок, стріляють невинних жителів, силою викидають з хат і 
чинять всілякі інші насильства та злочини. 

В місті Перемишлі арештували єпископа української 
греко!католицької церкви Коциловського, за прикладом і взір! 
цем більшовиків, які арештували у Львові й вивезли на Сибір 
митрополита греко!католицької Церкви Йосифа Сліпого та всіх 
єпископів, як теж багато священиків. Віддали греко!католицькі 
церкви московській православній Церкві, яка тепер взагалі не 
свобідна релігійна організація, але замаскована інституція біль! 
шовицької поліції (НКВД!НКҐБ). Разом з єпископом Коцилов! 
ським арештували також багато інших інтеліґентів, щоб при! 
мусити терором і українську інтеліґенцію виїхати до радян! 
ського червоного "раю". Його всі наші люди бояться й нена! 
видять цілою душею, бо його знають не з теорії комунізму, 
книжок і пропаґанди, але зі страшного досвіду. Український 
народ перебував більше 25 років під більшовицькою владою 
в Радянському Союзі, а це одна велика тюрма народів і си! 
стема безконечних концентраційних  ляґерів та інших найстраш! 
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ніших форм терору, властивих усім тоталітарним, диктатор! 
ським режимам. Проте більшовицький режим доведений до 
максимальних форм звиродніння. 

Діються ті всі безправства та злочини над нашим наро! 
дом у той час, коли всьому світові проголошено засади Атлян! 
тійської хартії, чотири величні свободи президента Рузвельта; 
статут нової міжнародньої організації новооб'єднаних націй, 
названий міністром Стеттініюсом — світлою конституцією но! 
вого вільного світу, в той час, коли президент Труман прого! 
лошує початок золотого віку свободи людства, а найвизначні! 
ші державні мужі Великої Британії проголошують ті самі ве! 
личні засади та запевняють своїм словом і честю, що будуть 
стояти твердо на сторожі права й справедливости в світі. 

Тим часом щодо українського народу, як цілости, — і 
до нас, мешканців теренів, положених за лінією Керзона, зла! 
мано явно й потоптано не тільки зобов'язання, наложені ста! 
тутом нової Організації Об'єднаних Націй, але знищено навіть 
найскромніші засади християнської моралі та примітивної 
людської гуманности. Нам відмовляють навіть того права, що 
його забезпечено в культурних демократичних країнах світу 
кожній звірині й кожній живій істоті. 

Нас викидають насильно з наших хат і сіл, б'ють до 
крови й на смерть жінок, дітей і стариків, кидають у вогонь 
живих людей, навіть немовлят, відірваних від грудей матерів, 
арештують наших священиків і єпископів, грабують наше май! 
но, стягають з бідних сільських жінок останню подерту сороч! 
ку, змушують виїжджати проти нашої волі до Радянського Со! 
юзу на поневіряння й загибіль. У нас є багато сіл, які цілими 
місяцями перебувають з усім своїм мізерним добром, з жін! 
ками й дітьми, у вогких лісах, де взимку, в дебрах і мокроті, 
змушені ховатися від дикого нелюдського терору, як під час 
нападів середньовічних, диких, кочівних орд. 

Роблять же всі ті страшні, гітлерівсько!неронівські зло! 
чини ніхто інший, як саме ті, хто кричать облудно по всьому 
світі про свою проґресивність, соціяльний поступ і світову ре! 
волюцію, та намагаються зіграти ролю спасителів людства від 
усього лиха і злиднів... 
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Ми, українці, жителі теренів, положених за лінією Кер! 
юна, боремось разом з цілим українським народом усіма си! 
лами проти цих насильств, не жалуючи найважчих трудів і 
крови, — в тому переконанні, що наші безмірні жертви, по! 
кладені у цій жорстокій боротьбі, вийдуть на добро й користь 
усього людства, загроженого небезпекою другої тотальної ти! 
ранії, тим разом мальованої на червоно. 

Одночасно звертаємося оцим відкритим листом до всьо! 
го культурного світу в тій надії, що всі волелюбні народи й 
усі культурні, гуманні люди, до яких дійде наш голос, — віді! 
звуться та піддержать героїчну боротьбу нашого народу проти 
варварського, людоїдського знищення, яким грозять нам біль! 
шовицькі й польсько!більшовицькі тирани. 

Насамперед звертаємо наш голос до тих представників 
великих, західніх, демократичних потуг, які проголосили й під! 
писали, наведений у витягах на початку цього листа, статут 
Організації Об'єднаних Націй, в якому вони забезпечують у 
святковій формі права народів і права людини. 

Звертаємося до них з протестом, скаргою та гарячим 
апелем — допомогти своїми силами перевести в життя проголо! 
шені ними великі засади людської свободи та справедливости. 

В жовтні 1945 р. 

Представники всіх верств українського населення 
за лінією Керзона. 

Цикльостилеве видання підпільної відозви, 4 стор., 
29x21 см. Ориґінал: Архів ЗП УГВР, течка летючок; фото� 
копія: Архів "Літопису УПА". 
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TO  THE  WHOLE  CIVILIZED  WORLD:  AN  OPEN  LETTER 

FROM  UKRAINIANS  LIVING  BEHIND  THE  CURZON  LINE 

(Summary) 

This letter is a cry of protest and despair voiced by Ukrainians 

living on Polish territory. These people were subjected to various acts 

of brutal violence by the Polish Communist government and were being 

deported by force from their native soil. The protest makes reference 

to the Charter of the United Nations, as well as to various international 

agreements and the declarations made by statesmen and other social 

activists about human rights. It is addressed to the governments of the 

democratic countries, and in particular, to President Truman of the 

United States, Prime Minister Attlee of Great Britain, the heads of the 

Christian churches, international political and social organizations and 

the political and social activists of the Western world. The letter asks 

them to speak out against the lawlessness and violence committed aga! 

inst Ukrainians and to come to their defense. This document was written 

in October, 1945, at the time of forced deportations of Ukrainians from 

Poland. It gives information about Ukrainians living in Poland and de! 

tails their persecution. 

After the Yalta Conference, about one million Ukrainians found 

themselves living in the Polish state. These people had always lived on 

the territory — inhabited exclusively by Ukrainians — that stretched 

along the Polish!Ukrainian border, through the Carpathian Mountains, 

along the River Sian, in the Kholm and Pidliashia (Podlashia) regions. 

They should have enjoyed full citizenship rights in the Polish state. Ho! 

wever, the Polish Communist government chose to deport them to the 

USSR. For understandable reasons, most of the Ukrainians did not want 

to leave. They had deep ties to their places of settlement, the land where 

their ancestors were buried. They also feared the misery of life on 

Soviet collective farms. Under pressure from Moscow, the Polish govern! 

ment began to institute brutal repression and terror to induce the 

Ukrainians to leave, although it declared the decision to resettle a volun! 

tary one. 
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In the first stage of the deportation action, before the spring of 

1945, the government terror was at least partly covered up by the actions 

of plundering gangs. These gangs were secretly organized by the Polish 

Communist administration and the police, which often took part in their 

activities. The gangs attacked Ukrainian villages, robbed the people's 

homes and set them on fire and committed mass acts of violence and 

murder. In 1945 scores of Ukrainian villages were burnt and even more 

robbed in attacks of this type, in some cases, up to two hundred vil! 

lagers were killed during these actions. Driven to despair, the people 

began to organize their own self!defense. This led to the Polish army 

and Soviet border NKVD troops coming to the assistance of the gangs. 

Soviet deportation commissions were also active at this time. 

Fortunately, the more humanitarian Poles and the Polish under! 

ground began to oppose these barbaric acts. As a result, most of the 

gangs ceased their activities by the spring of 1945. In most places along 

the border, life returned to normal and the Polish and Ukrainian inhabi! 

tants began to co!exist in peace. This worried the Polish Communist 

government and in September, 1945, it sent a large contingent of its 

troops against the Ukrainian population. At this time an overt campaign 

of government terror began, as well as a forced deportation of all Ukrai! 

nians. First, the better!educated Ukrainians and priests, among them, Bi! 

shop Kotsylovskyi of Peremyshl, were arrested and deported or thrown 

into prison. The Polish army itself now began to rob and plunder villages. 

Many people tried to avoid deportation; anyone who was caught was 

escorted by the Polish army to the USSR, while their goods were either 

confiscated or robbed. At the time the letter was written, these actions 

were still going on. 

The letter ends with the following signature: "Representatives of 

all strata of the Ukrainian population living behind the Curzon Line." 

It is not known who wrote this document. We know only that the 

Ukrainian underground circulated it both in Poland and abroad. The 

letter had seven underground editions in Ukrainian, five in Polish, two in 

Slovak and French and one in Czech and English. 
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ЗА УКРАЇНСЬКУ САМОСТІЙНУ СОБОРНУ ДЕРЖАВУ! 

САМОСТІЙНІСТЬ 
орган  ої  Головної  Визвольної  Ради (УГВР) 

Р. І. 1946 Ч. І.  

ДО  УКРАЇНСЬКОГО  НАРОДУ 
ПІД  МОСКОВСЬКО�БОЛЬШЕВИЦЬКОЮ  ОКУПАЦІЄЮ 

Українські чоловіки і жінки! 

Ще перед одним важким випробуванням поставила істо! 
рія український народ! 

Три роки тому, у слід за відступаючими гітлерівськими 
окупантами, вдерлися на українські землі найлютіші вороги 
українського народу — московсько!більшовицькі імперіялісти. 
З!під гітлерівського ярма знов потрапила Україна в не менш 
важке давнє ярмо більшовицьких окупантів. Розпочався новий 
акт трагедії в нашому бездержавному існуванні. 

Жорстокий ворог застосував проти нас найдикіший терор, 
ніде не зустрічані дотепер методи масового фізичного вини! 
щування. 

Мільйони чоловіків — українців силою пігнано на пере! 
дові лінії воєнних фронтів. Більш ніж половина з них там за! 
гинуло. Вбито в боях тисячі українських патріотів!самостійни! 
ків, що воліючи смерть, ніж неволю, підняли в лавах Україн! 
ської Повстанчої Армії (УПА) збройну повстанську боротьбу 
проти кремлівських загарбників та їх аґентів, підлих зрадників 
українського народу — українських більшовиків. Сотні тисяч 
українського населення — української інтеліґенції, робітників, 
селян — примушені були тікати від енкаведівського терору за! 
кордон. В наслідок торгів українськими землями мало не міль! 
йон українців із!за т. зв. лінії Керзона вигнано з їх прадідів! 
ської землі й переселено до СРСР. Сотні тисяч українців, ста! 
рих, чоловіків, жінок — заарештовано, засуджено  до багато! 
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річного ув'язнення, вивезено на каторжні роботи в Сибір. Сотні 
тисяч українців побито, часто смертельно, багато по!бандитсько! 
му замордовано. Знищено Українську Православну Автоке! 
фальну й Українську Греко!католицьку Церкви, заарештовано 
єпископів і духівництво. Конфіскують, знищують, грабують 
майно українських громадян. Внаслідок економічного грабун! 
ку українського села на Україні вибух новий голод. Знов уми! 
рають з голоду тисячі українців. Знов повторюється на Украї! 
ні голодова трагедія 1932!33 pp., під час якої загинуло близько 
6 мільйонів чоловіка. Українських жінок і дітей, — всю укра! 
їнську людність фізично заморюють на важких, непосильних 
для них т. зв. відбудовних роботах і надмірно високими нор! 
мами праці в колгоспах та промисловості. Терором змушують 
населення до вислужництва НКВД і НКҐБ. Суворо карається 
за кожне відважніше слово, за кожну вільно висловлену дум! 
ку. Придушено всяке політичне, культурне, релігійне життя. 

Та в тій величезній трагедії, що її тепер переживаємо, 
є один радісний момент. Під ударом окупанта український на! 
род не заломився, не впав ворогові до ніг, не скорився. Найди! 
кіший терор, найневигідніші умови боротьби не змогли піді! 
рвати сили прагнень українського народу до самостійного дер! 
жавного життя — до Української Самостійної Держави. З то! 
го" лихоліття, що створили на нашій землі сталінські загарбни! 
ки, український народ виходить як народ!борець, як народ!ге! 
рой, а не як народ!раб. І саме це — той радісний момент, 
який нас, Українську Головну Визвольну Раду — всенаціо! 
нальне найвище керівництво визвольною боротьбою українсько! 
го народу і ввесь український народ настроює оптимістично 
щодо нашого національного майбутнього, — дає нам віру в на! 
шу цілковиту і близьку перемогу — віру в близьку побудову 
Української Самостійної Держави. 

Вже три роки провадиться на Україні безприкладно ге! 
ройська, хоч така дуже нерівна повстанська збройна й підпіль! 
на, веенародня боротьба. Проти кремлівських імперіялістів та 
їх українських аґентів, в ім'я Української Самостійної Держа! 
ви, для оборони народу від енкаведівського терору постали Ви, 
українські патріоти — українська молодь, селяни, робітники, 
інтеліґенція, чоловіки й жінки. Всі Ви, керуючись голосом сво! 
го українського сумління, ідучи за закликом нашим, Україн! 
ської Головної Визвольної Ради — революційного парляменту 
українського народу, утвореного  на підпільному з'їзді пред! 
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ставняків різних українських земель 1944 p., — опинилися в 
лавах Української Повстанчої Армії, в революційному підпіл! 
лі, що її підняв український народ в роки гітлерівської оку! 
пації України і провадить аж до сьогодні. 

Впродовж останніх двох років УПА звела з енкаведів! 
ськими загонами й кинутими проти неї частинами червоної 
армії кількасот більших боїв і незліченну кількість менших 
боїв і дрібних сутичок, провела цілий ряд саботажних акцій, 
знищила кілька тисяч найзапекліщих ворогів українського на! 
роду з!поміж партії, НКВД, більшовицької адміністрації. Ре! 
волюційне підпілля провело величезну протибільшовицьку по! 
літично!вихонну й організаторську роботу серед українських 
мас. 

Пліч!о!пліч з УПА, з революційним підпіллям активно 
боретеся проти більшовицьких окупантів Ви, українські грома! 
дяни, які живете леґально. Ви саботуєте адміністративні й еко! 
номічні заходи більшовицької влади, допомагаєте українським 
повстанцям, революціонерам харчами, одягом, грішми, розвід! 
кою, співживете з ними, підриваєте окупантові ґрунт під но! 
гами, де і як лише можете. 

Внаслідок революційно!визвольної боротьби українсько! 
го народу більшовицькі окупанти фактично не панують над 
величезною територією України й не можуть тут успішно здій! 
снювати своїх терористичних і грабункових заходів. 

У цій визвольній боротьбі проти окупантів Ви, повстан! 
ці і революціонери, Ви, українські чоловіки і жінки, виявили 
й надалі виявляєте нечуваний героїзм. 

Ніщо — ні переважаючі сили вроога, ні важкі умови пар! 
тизанської боротьби, ні той факт, що український народ стоїть 
сам проти найбільшої імперії світу, — не заломило й не за! 
ломлює Вас, українські повстанці і революціонери. Свідомі то! 
го, що боротьба за Самостійну Україну — це боротьба за най! 
рідніші інтереси українського народу, свідомі того, що бороть! 
ба за національне визволення — це найсправедлнвіша бороть! 
ба в світі. Ви доказуєте чудес геройства, самопосвяти, витри! 
валости, впертости. Добровільно прийнятий Вами масовий зви! 
чай кінчати самогубством у критичній ситуації — зразок пат! 
ріотичного героїзму, що його не подибуємо в історії боротьби 
народів. 

Жодними, навіть найдикішими, терористичними захода! 
ми, більшовицькі окупанти не можуть відстрашити й відтягну! 
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ти від визвольної боротьби Вас, мільйони українських селян, 
робітників, інтеліґентів. У цій боротьбі Ви берете найактив! 
нішу участь. Підтримані УПА, Ви повели надзвичайно герой! 
ську боротьбу проти переселення українського населення з!за 
т. зв. лівії Керзона до СРСР. 

У жорстокій боротьбі за життя народу, за його честь, за 
його волю утворився єдиний бойовий революційний фронт усьо! 
го українського громадянства. 

В цьому фронті опинилися всі — селяни, робітники, 
інтеліґенція, чоловіки й жінки, молоді і старі. Всіх нас об'єд! 
нує одна спільна мета — Українська Самостійна Держава та 
спільна ненависть до московсько!більшовицьких поневолюва! 
чів. Помилився ворог, коли думав, що йому легко поведеться 
відновити своє панування над Україною. 

Могутнім виявленням протибільшовицької боротьби укра! 
їнських народних мас, їх ворожости до московсько!більпювиць! 
ких окупантів та їх аґентів були т. зв. вибори до верховної 
ради СРСР, що відбулися в лютому ц. р. Ви, українські чоло! 
віки й жінки, які під час «виборів» не злякалися енкаведів! 
ського терору й не голосували зa кандидатів більшовицької пар! 
тії, виставили прекрасне свідоцтво зрілості українського наро! 
ду, його національній свідомості, дали могутній доказ Вашої 
вірности ідеї Української Самостійної Соборної Держави, Ва! 
шої вірности Українській Головній Визвольній Раді дали мо! 
гутній доказ солідарности якнайширших українських народніх 
мас з Українською Повстанською Армією, з революційним під! 
піллям. Ваша противиборча боротьба в день 10. ІІ. 1946 р. бу! 
де записана золотими літерами на сторінках літопису нашої 
визвольно!революційної боротьби. Комуністична партія, оголо! 
сивши, що український народ проголосував за кандидатів «бльо! 
ку комуністів і безпартійних» у 99% — грубо зфальшувала 
дійсні підсумки лютневих виборів на Україні. Геройським зу! 
силлям усього українського народу, кров'ю найкращих укра! 
їнських патріотів, що своїм гаслом мають «здобути Українську 
Державу або загинути в боротьбі за Неї», пишеться новий ге! 
роїчний розділ історії України, твориться нова героїчна епоха 
в нашій національно!визвольній боротьбі. Боротьба, яку веде! 
мо сьогодні, закладав найважніші морально!політичні підвали! 
ни під Українську Самостійну Державу, підносить український 
народ з того політичного небуття, до якого спихали нас усі 
окупанти, вводить нас у коло вільних народів світу  як націю 
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повноцінну, цілком дозрілу до самостійного державного життя. 
На нашу боротьбу з найбільшим подивом дивляться усі воле! 
любні народи світу. Ми завойовуємо цією боротьбою їх симпа! 
тії. Закордонне Представництво УГВР інформує світ про те, 
що діється в нас на Україні, чого хоче і за що бореться укра! 
їнський народ, популяризує визвольну справу, розкриває забрі! 
ханість більшовицької пропаґанди. УГВР через своє Закордон! 
не Представництво ввійшла також у порозуміння із представ! 
никами інших поневолених і загрожених більшовиками народів 
і об'єдналася з ними для спільної боротьби проти московсько! 
більшовицьких імперіялістів в Антибільшовицький Бльок На! 
родів (АБН). 

У всьому цьому — найглибше значення тієї боротьби, 
яку провадить сьогодні український народ. Це значення — ве! 
личезної історичної і політичної ваги. Його важко переоцінити. 

Ми, Українська Головна Визвольна Рада, найвищою мі! 
рою горді з тієї боротьби, що її сьогодні провадить український 
народ. 

Слава українським повстанцям і революціонерам, які, 
серед найбільших фізичних і моральних зусиль, з власної кро! 
ви кладуть підвалини під Українську Самостійну Соборну Дер! 
жаву. 

Слава тим усім українським патріотам, що, не зважаю! 
чи на найдикіші переслідування окупанта, разом з УПА і ре! 
волюційним підпіллям борються проти московсько!більшовиць! 
ких імлеріялістів та їх аґентів. 

Слава українській молоді, що кинула батьківський дім, 
школу, нормальне життя і із зброєю в руках серед найважчих 
умов боронить честь і життя українського народу. 

Слава українським жінкам, що разом з чоловіками ста! 
ли до важкої протиокупаційної боротьби, мужньо витримують 
в цій боротьбі і нерідко доконують найподивугідніші подвиги. 

Слава народнім українським масам, що співдіють з укра! 
їнськими вшвольно!революційними організаціями, підтримують 
українську визвольно!революційну боротьбу. Слава українським 
народнім масам, що не злякалися ні арештів, ні катувань, ні 
розстрілів і не голосували за накинених їм більшовицькою пар! 
тією кандидатів. 

Слава українському населенню за т. зв. лінією Керзо! 
на, яке так завзято боронило своє право жити на прадідівській 
землі. Слава тим закерзонським українцям, що не виїхали до 
СРСР і продовжують боротися на своїй землі. 
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Слава всьому героїчному українському народові, що 
ввесь стікає кров'ю, але ворогові не кориться і так мужньо бо! 
реться за своє священне право на самостійне державне життя. 

Українські оловіки і жінки! Повстанці і революціонери! 
Всі у асники визвольно�революційної боротьби! 

Боротьба з окупантом триває. Ми не осягнули ще своєї 
найвищої мети — не визволили України з!під окупантського 
ярма. В наших руках ще є зброя. Міжнародна обстановка на! 
пружена. Мусимо бути готові використати кожну можливість 
для успішного закінчення нашої національно!визвольної бо! 
ротьби.  

Ми, Українська Головна Визвольна Рада, маючи на ува! 
зі інтереси українського народу, інтереси нашої визвольної спра! 
ви, закликаємо Вас продовжувати розпочату боротьбу. Продов! 
жувати за ціну чого б то не було. Продовжувати сіми мож! 
ливими засобами. Ми не для того брали зброю до рук і йшли 

 підпілля, щоб перед ворогом капітулювати. Ми підняли бо! 
ротьбу для того, щоб перемогти. Переможемо тоді, коли витри! 
маємо в боротьбі до кінця. 

Бійці і командири УПА! Співвідношення сил між нами і 
ворогом примушує Вас перейти з повстанських форм боротьби 
на д льно!конспіратив . Опановуйте нову тактику бороть! 
би. Вивчайте можливості завдавати ворогові удар  за цієї так! 
тики. Будьте взірцем партизанської витривалости, бойової муж! 
ности і відваги, як були ним дотепер. Оберігайте і продовжуй! 
те славну героїчну традицію УПА. 

Підпільники, революціонери! Ви — передовий політич! 
ний аван ард у визвольній боротьбі українського народу, хре! 
бет українського визвольно!революційного руху. На Вас ле! 
жить основна відповідальність за дальшу долю нашої бороть! 
би під ворожою окупацією. Від Вашого гарту, від Вашого вмін! 
ня підпільно боротися залежить тривалість цієї боротьби. Ви 
маєте і одне, і друге. Пильно вивчайте підступні методи НКВД. 
Будьте серед народу. Підтримуйте його на дусі. Будьте для ньо! 
го взірцем національних чеснот, революційної мужности. Вклю! 
чайте в революційну боротьбу за Самостійну Україну ту части! 
ну українського народу, яка поки!що стоїть осторонь від цієї 
боротьби. 
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Українські селяни, робітники, інтеліґенти! Продовжуйте 
ставити активний спротив окупантові. Використовуйте кожну 
можливість для того, щоб завдати ворогові удар, утруднити 
йому його становище. Підтримуйте реоолюційно!визвольний 
рух так, як підтримували його дотепер. Не вірте ворожій брех! 
ливій пропаґанді. Плямуйте вислужників ворога. Ще ширше 
включайтеся в активну визвольно!революціину боротьбу проти 
мюсковсько!більшовицьких окупантів. Лише спільним зусиллям 
усього українського народу побудуємо Українську Самостійну 
Державу. 

Голодуючі! На Вас впало найбільше нещастя. Ваше тра! 
гічне становище — прямий наслідок тієї злочинної політики, 
що її ведуть московсько!більшовицькі імперіялісти і що її ме! 
тою є фізичне винищення українського народу. Не дозвольте 
більшовицьким грабіжникам безкарно грабувати у Вас хліб і 
винищувати Вас голодом. Активно боріться за визволення Укра! 
їни з!під московсько!більшовицького ярма, за Українську Са! 
мостійну Державу. 

Ту частину українців, в тому числі низових членів т. зв. 
КП(б)У, яка чи то зі страху перед НКВД, чи з національної не! 
свідомости, чи внаслідок збаламучення більшовицькою про! 
паґандою, вірою і правдою служить більшовицьким окупан! 
там і часто вороже ставиться супроти українського національ! 
но!визвольного руху, — ми закликаємо покинути шлях вислуж! 
ництва найлютішим ворогам України — московсько!більшо! 
вицьким імперіялістам — та вступити на єдиногідний україн! 
ського патріота шлях — активної боротьби за Самостійну Укра! 
їну. Всіх тих, що активно співпрацюють з окупантом і висту! 
пають проти українського революційно!визвольного руху, суди! 
тимуть в Українській Самостійній Державі її законами як зрад! 
ників українського народу. 

Українці! Молоді і старі! Чоловіки і жінки! Майже не! 
має сьогодні на Україні родини, де когось не бракувало б. Пла! 
чуть матері за своїми дітьми, плачуть жінки за своїми чолові! 
ками. Щоденно гинуть у боях найкращі сини України. Їх тру! 
пом встелені наші ліси і поля, наповнені придорожні рови, ку! 
ди їх кидають озвірілі енкаведисти. Переповнені в'язнями — 
українськими патріотами — всі тюрми. Лежать у згарищах, у 
руїнах наші хати, садиби. Збирає своє жахливе жниво на Укра! 
їні голод. 
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У тій усій трагедії, що її сьогодні переживає український 
народ, винні московсько!більшовицькі окупанта та їх україн! 
ські аґенти — українські більшовики, що допомагають їм па! 
нувати над Україною, 

Смерть московсько�більшовицьким окупантам України та 
їх українським аґентам — українським більшовикам! 

Хай живе національно�визвольна революційна боротьба 
українського народу за Українську Самостійну Соборну Дер� 
жаву! 

Хай живе Українська Самостійна Соборна Держава — 
єдиний ґарант справді вільного й щасливого життя українсько� 
го народу! 

Хай живе волелюбний героїчний український народ, який 
увесь стікає кров'ю, але не кориться окупантам! 

Безсмертна слава Героям, які впали в боротьбі проти оку� 
пантів за щастя й волю українського народу! 

Листопад 1946 р. 
Українська Головна Визвольна Рада 

ВПАЛИ  В  БОРОТЬБІ  ЗА САМОСТІЙНУ  УКРАЇНУ: 

Ростислав Волошин (Павленко, Горбенко) — член УГВР, 
Голова Великого Збору УГВР, довгорічний учасник української 
національно!визвольної революційної боротьби, організатор са! 
мостійницького руху на північно!західніх українських землях, 
один з перших організаторів Української Повстанської Армії, 
довгорічний в'язень польських, більшовицьких і німецьких тю! 
рем — загинув у бою з військами НКВД 22!го серпня 1944 р. 
б. с. Гаї Нижні, Дрогобицького р!ну, цієї ж области. 

Йосип Позичанюк (Шаблюк, Шугай) — член УГВР, 
учасник Великого Збору УГВР, журналіст, уродженець Віннич! 
чини, пробоєвик українського самостійницького руху на схід! 
ніх українських землях, редактор підпільних самостійницьких 
видань, в'язень німецьких тюрем — загинув в бою з енкаведи! 
стами 21 грудня 1944 р. б. с. Юшківці, Ново!Стрілищанського 
р!ну, Дрогобицької области.            

Слава їх Пам'яті! 
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ПОСТАНОВИ 

УКРАЇНСЬКОЇ   ГОЛОВНОЇ   ВИЗВОЛЬНОЇ  РАДИ 

Про нагородження Хрестами Заслуги вояків УПА та ци� 
вільних осіб — учасників української національно�визвольної 
революційної боротьби — і про підвищення у військових ступе� 
нях вояків УПА. 

А. І. За виявлені в боях мужність та героїзм, за видатні за! 
слуги в керуванні боротьбою відділів Української Повстанської 
Армії проти окупантів нагороджується: 

Золотим Хрестом Бойової Заслуги 1�ої кляси: 
1) сотника Перемогу 2) булавного�виховника Лагідного 

Золотим Хрестом Бойової Заслуги ІІ�ї кляси: 
1) майора Вороного 4) ст. булавного Орлика 
2) поручника Крутежа 5) ст. вістуна Кармелюка 
3) поручника Громенка 6) ст. вістуна Тарана 

II. За видатні заслуги для національно!визвольної рево! 
люційної боротьби українського народу проти окупантів наго� 
роджується 

Золотим Хрестом Заслуги: 
1) Михайла 2) Золотаря 

3)  майора!виховника Ватюгу 

Срібним Хрестом Заслуги: 
1)  поручника!виховника Ігоря 

Б. Підвищується 
до ступеня генерала: 

1) підполковника Чупринку — Головного Командира УПА (з 
датою старшинства від 22. І. 1946 р.) 
2) майора Перебийноса — Шефа Головного Військового Штабу 
УПА (з д. ст. від 1. XL 45 p.) 

до ступеня полковника: 
майора Вишитого — Командира УПА!Захід (з д. ст. від. 22. 
І. 46 р.) 
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   до ступеня майора: 
2) сотника Грома (з д. ст. від. 22. І. 46 р.) 
3) сотника Грегота (з д. ст. від 22. І. 46 р.) 
4) сотника Скубу (з д. ст. від 27. IX. 45 р.) 
5) сотника Ягоду (з д. ст. від. 17. IX. 45 р.) 
6) поручника Аркаса (з д. ст. від 19. ХІІ. 45 р.) 
7) поручника Коника   (з д. ст. від 7.  І.  46 р.) 

до ступеня майора�виховника: 
хорунжого!виховника Ватюгу (з д. ст. від 19. ХІІ. 45 р.) 

до ступеня майора�лікаря: 
сотника!лікаря Гавриша (з д. ст. від 22. І. 46 р.) 

9!го лютого 1946 р. Українська Головна Визвольна Рада 

ПОСТАНОВИ 
УКРАЇНСЬКОЇ   ГОЛОВНОЇ  ВИЗВОЛЬНОЇ   РАДИ 

про нагородження Хрестами Заслуги вояків УПА та цивільних 
осіб — учасників української національно�визвольної револю� 
ційної боротьби — і про підвищення у військових ступенях во� 
яків УПА. 

А І. За виявлені в боях мужність і героїзм, за видатні за! 
слуги у керуванні боротьбою відділів Української Повстанчої 
Армії проти окупантів нагороджується: 

Золотим Хрестом Бойової заслуги 1�ої кляси 

полковника Грегота 
ІІ. За видатні заслуги для національно!визвольної рево! 

люційної боротьби українського народу проти окупантів нагоро� 
джується: 

Золотим Хрестом Заслуги: 
Стяга 

Срібним Хрестом Заслуги: 

Зенона 

Б. Підвищується: 
до ступеня полковника: 

майора Грегота  (з д. ст. від 24. ІІ. 46 р.) 
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до ступеня підполковника: 
майора Коника (з д. ст. від 7. І. 46 р.) 

до ступеня майора: 
1) сотника Прута (з д. ст. від 1. . 46 р.) 

2) сотника Козака (з д. ст. від 29. І. 46 р.) 

7 жовтня 1946 р. Українська Головна Визвольна Рада 

ГАНЬБА  ХХ4ГО  СТОРІЧЧЯ 

Українському народові, доля якому судила жити в ме! 
жах т. зв. СРСР, краще, як будь!кому іншому в світі, відома 
реакційна, злочинна суть більшовизму. Від 27!ох років кожний 
день, кожна година пережиті українським народом у межах 
більшовицької імперії, є для нього постійно новим підтверджен! 
ням тієї жахливої істини, що Радянський Союз — це найбільша 
сьогодні в світі тюрма народів, в якій кліка московсько!біль! 
шовицьких імперіялістів жорстоко гнобить десятки народів не! 
росіян, що СРСР — це сьогодні найбільша в світі експлуата� 
торська система, в якій новосформована кляса партійних вель! 
мож по!нелюдськи експлуатує мільйони працюючих, мільйони 
селян, робітників, інтеліґенції. Від 27!ох років кожний день, 
кожна година, пережита українським народом в умовах біль! 
шовицького режиму, є для нього новим підтвердженням тієї 
болючої правди, що в СРСР, в цій на словах «найдемократич! 
нішій державі на світі» на ділі панує абсолютна диктатура ЦК 
компартії, жахливий варварський терор НКВД, перед чим блід! 
не найжорстокіша диктатура, найдикіший терор, дотепер знані 
в світовій історії, що в СРСР грубо потоптано демократію, гід� 
ність людської особи, цинічно осміяно і зґвалтовано всі ті вели! 
кі завоювання на шляху до проґресу людства, яким так закон! 
но пишається сьогодні кожний громадянин демократичних дер! 
жав. Для українського народу дуже ясним і зрозумілим те, 
що більшовизм від самого початку свого виникнення й до сьо! 
годні це ще грізніший, небезпечніший рецедив реакції в історії 
людства, як фашизм. Це все для українського народу — давно 
усвідомлені, власним пережитим досвідом незаперечно доведені, 
ніким і нічим не захитані політичні істини. 
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Сьогоднішній, однак, історичний момент, що його пере� 
живає український народ, зобов'язує нас ще й ще раз повер� 
татися до питання про те, що таке більшовизм на ділі. Політи! 
ка більшовиків за останні роки щодо українського народу, зо! 
крема їхня кривава розправа з українським національно�виз� 
вольним революційним рухом і усім українським народом, по� 
самостійницьки наставленим, не дозволяють нам мовчати. Ця 
політика перевершила собою все те, що найгірше щодо цього 
знав дотепер про більшовиків український народ. 

В наслідок розвалу російської імперії 1917 р. і розвалу 
Австро!Угорської монархії 1918 р. український народ, що вже 
на початку XIX століття вступив на шлях свого культурного 
й національно!політичного відродження, здійснюючи свої пра! 
гнення до самостійного життя, створив спочатку на україн! 
ських землях російської імперії, а потім на всіх українських 
етнографічних землях свою самостійну державу — Українську 
Народню Республіку. Ця відновлена самостійна держава укра! 
їнського народу не встоялася в нерівній збройній боротьбі на 
кілька фронтів, головно проти московсько!більшовицьких і поль! 
ських імперіялістів. В наслідок цього український народ після 
першої світової війни опинився під кількома окупаціями: мос! 
ковсько!більшовицькою в СРСР, польською, румунською. Був! 
ши під окупацією, український народ на всіх землях і далі про! 
вадив боротьбу за своє національне визволення, так у парля! 
ментарних (де це було можливе), як і в підпільних, револю! 
ційних формах. Між двома світовими війнами на українських 
землях постав і діяв цілий ряд національно!визвольних орга! 
нізацій. Під більшовицькою окупацією підпільно діяли Союз 
Визволення України (СВУ), Спілка Української Молоді (СУМ), 
Братство Українських Державників (БУД), Українська Вій! 
ськова Організація (УВО). Під польською, румунською окупа! 
ціями підпільно діяли УВО, Організація Українських Націона! 
лістів (ОУН), кілька леґальних демократичних самостійниць! 
ких партій. 

Другу світову війну все свідоме українство розглядало 
як нову можливість здійснити свої національно!політичні іде! 
али. Коли ж події цієї війни для українського народу почали 
розвиватися так, що на зміну одному окупантові приходив зав! 
жди, озброєний від голови до ніг, другий окупант, що за свою 
головну мету ставив цілковите поневолення українського на! 
роду, його фізичне винищення, — український народ для обо! 
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рони свого життя, ідучи лінією своїх національно!політичних 
прагнень, ухопився за зброю. В піднімецький період окупації 
на українських землях 1942!43 pp. зродилася Українська Пов� 
станча Армія (УПА), в якій опинився весь найкращий, най! 
патріотичніший елемент українського народу — опинилися де! 
сятки тисяч української молоді, тисячі українських чоловіків 
і жінок. 

Українська Повстанча Армія, керована Українською Го! 
ловною Визвольною Радою, провадячи збройну партизанську 
боротьбу проти німецьких поневолювачів на Україні й маючи 
за свою основну мету цілковите національне й соціяльне ви! 
зволення українського народу, такою ж боротьбою готова була 
зустріти, крім гітлерівців, також і кремлівських імперіялістів, 
що знову готувалися відновити своє панування на Україні і 
яких уже від 1918 р. український народ знає як своїх найза! 
пекліших ворогів. Вона, разом з іншими українськими само! 
стійницькими політичними організаціями, і зустріла їх завзя� 
тою збройною й політичною боротьбою, коли вони знову при! 
йшли на українські землі слідом за гітлерівськими арміями, 
що відступали. 

Зрозуміло, що більшовики, найбільші сьогодні вороги ідеї 
визволення народів, вирішили за будь!яку ціну і всілякими 
можливими способами зліквідувати, здушити силою, втопити 
в крові революційний самостійницький рух українського народу. 
Так, від 1944 р. і по сьогодні, тобто до кінця 1946 p., Україна 
є полем небачених дотепер у світі оргій енкаведівського терору, 
що від нього не лише на саму згадку кров холоне в жилах, а 
всім, кому доведеться бути хоч би свідком таких катувань, си� 
віє волосся. Так, 1944 р. до сьогодні на живому організмі укра� 
їнського народу, розбудженого до нового життя, енкаведівські 
кати виконують жахливу вівісекцію, що є нічим іншим, як сві� 
домим, пляновим злочинним фізичним винищуванням усього 
українського народу. 

Уже сам той факт, що сьогодні, в XX сторіччі, тобто в 
сторіччі, коли ніби перемогли принципи демократії, гуманно! 
сти, принципи рівноправности великих і малих націй, мусять 
умирати сотні тисяч найкращих синів українського народу за 
те лише, що хочуть, як і всі інші народи, бути вільними, і то 
мусять вмирати в межах тієї держави, що підписалася під Ста! 
тутом Організації Об'єднаних Націй, що сьогодні в межах цієї 
держави, в Европі, винищується великий, 40!мільйоновий народ, 
— вже сам цей факт — ганьба для сучасного людства. 
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Ще більшою ганьбою нашого сторіччя є ті методи, за до� 
помогою яких московсько�більшовицькі окупанти сьогодні роз� 
правляються з українським революційним національно�визволь� 
ним рухом і з усім українським народом. Ці методи — запе! 
речення усякого проґресу, всякої культури, всякої людяности 
й є одним великим звиродніло!цинічним глумом цих окупан! 
тів не лише з українського народу, а й з усіх здобутків, за 
які впродовж цілих століть боролися і вмирали кращі пред! 
ставники людства. 

Завдання нашої статті — саме висвітлити методи бороть! 
би московсько�більшовицьких загарбників з українським націо� 
нально�визвольним рухом. 

Добре здаючи собі справу з того, яким важливим чин! 
ником у національно!визвольній боротьбі українського народу 
є ідейно!політичні та моральні позиції українського самостій! 
ницького руху, більшовики дуже багато уваги приділяють бо� 
ротьбі з цим рухом на ідеолоґічному фронті. 

Основні методи більшовиків у цій боротьбі — це а) пере� 
кручування, всупереч науці, історичних фактів, ненаукове, тен� 
денційне їх висвітлювання; б) ліквідація всіх осередків віль� 
ної української науки; в) знищення всіх творів; г) моральний 
терор супроти цієї науки; і, в разі опору, фізичне знищування 
науковців; д) поширення найпідліших наклепів на український 
самостійницький рух сьогодні; є) очорнювання різними бруд� 
ними вигадками керівників українського національно�визволь� 
ного руху. 

У процесі національного відродження українського на! 
роду дуже важливу ролю відіграла українська історична наука. 
Можна сміло сказати, що саме українська історична наука бу! 
ла ввесь час основним чинником у формуванні національної 
свідомостн, у формуванні самостійницьких прагнень україн! 
ського народу. Вона дуже успішно відограє цю ролю і сьогод! 
ні. Це, зрештою, цілком нормальне явище. Вивчаючи минуле 
народу з усім тим, що було у ньому гарне, героїчне, патріотич! 
не, історична наука допомагає плекати в народі почуття націо! 
нальної окремішности, національну гордість, патріотизм, дає 
високі зразки відданого служіння Батьківщині, вчить уникати 
політичних помилок. Всі ці морально!політичні моменти мають 
першорядне значення, особливо для українського народу, який 
щойно бореться за своє національне визволення. Тому зрозу! 
міло, що кремлівські імперіалісти, в пляні  свого  наступу на 
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Ідейні позиції українського самостійницького руху, вирішили 
знищити, насамперед, вільну українську історичну науку, вирі� 
шили зруйнувати всі ті вартості, які українська історична нау! 
ка встигла розвинути в українському народі. 

Найширше стосованою більшовиками методою в бороть! 
бі проти вільної української історичної науки є брехливе, тен� 
денційне висвітлення фактів історії українського народу. По! 
слуговуючись ніби клясовим, «марксівським» поглядом в оцін! 
ці політичних явищ і подій, а фактично й надалі стоячи на 
засадах старих шовіністично!імперіялістичних «теорій» росій! 
ської історичної науки, створених ще за царської Росії, біль! 
шовицька історіографія кожну подію в історії України, кожну 
історичну постать та її діяльність оцінює за таким єдиним кри! 
терієм: чи дана історична подія, дана історична постать сприя! 
ли справі зміцнення «союзу» і «дружби» українського народу 
з «великим російським народом», тобто чи вони були вигідні 
чи невигідні для імперіялістичної Москви. В цей спосіб або 
цілковито замовчується всі справді патріотичні факти історії 
(напр., усю боротьбу українського народу проти більшовиць! 
кої аґресії в pp. 1918!23), або їх у неймовірний спосіб пере! 
кручують (напр., усю політику Центральної Ради 1917!18 pp.), 
або їх заплямовують ім'ям зради вислужництва чужоземним 
силам. 

Найбільшою історичною заслугою Б. Хмельницького, за 
більшовицькою історіографією, був, насамперед, Переяслав! 
ський договір. Цей договір більшовицька історіографія розці! 
нює як «возз'єднання» України з Росією. В дійсності ж, Пере! 
яславський договір був тільки політичним союзом незалежної 
Козацької Республіки з Московською Державою, який склада! 
ють часто дві суверенні держави. Так розумів цей договір 
його творець — Богдан Хмельницький, так розумів цей дого! 
вір, як показують історичні документи, ввесь український на! 
род. Єдиною метою цього союзу була лише спільна боротьба 
обох держав проти шляхетської Польщі, а не «об'єднання» 
України з Росією. Теорію про «об'єднання» України з Росією 
на основі ніби Переяславського договору виссала з пальця ро! 
сійська шовіністична історіографія, щоб довести, що україн! 
ський народ за ввесь час свого існування нічого іншого не пра! 
гнув, як лиш «об'єднання» України з Росією; для того, щоб 
довести відсутність самостійницьких сепаратистичних щодо Мос! 
кви прагнень українського народу, для того, кінець!кінцем, щоб 
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виправити теперішнє під'яремне становище України в системі 
СРСР. Мазепу, який, спираючись на союз із шведським коро! 
лем Карлом XII, хотів домогтися відокремлення України від 
Росії та її цілковитого усамостійнення, більшовицька історіо! 
графія, слідом за царською, робить «зрадником» українського 
народу, шведським ніби аґентом, виразником інтересів лише ко! 
зацької верхівки, а не всього українського народу. Центральна 
Рада, революційний уряд, що їх створив український народ 
в період революції в Росії, складений з найкращих його пред! 
ставників від усіх суспільних кляс, це, за більшовицькими кри! 
тиками, «лише аґентура німецького імперіалізму», «виразник» 
інтересів української «буржуазії». 

Так, приписуючи то аґентство, то зрадництво, то обсто! 
ювання клясових інтересів, то просто замовчуючи історичні 
факти, більшовики намагаються скомпромітувати в очах укра� 
їнських мас все те, що було в історії українського народу дійсно 
патріотичне, героїчне, намагаються скомпромітувати ідею Са� 
мостійної України, намагаються підірвати в народі самостій� 
ницькі прагнення, знищити почуття національної гордости, на� 
магаються обернути народ у мільйонову отару німих, безвіль� 
них фелагів, у мільйонову отару «Іванів без роду і дому». 
Слід підкреслити, що з такими самими критеріями більшови! 
ки підходять і до оцінки української літератури та історії укра! 
їнської культури взагалі. 

Сама лише «переоцінка» історії українського народу, іс! 
торії української літератури, що її в основному доконали біль! 
шовики зараз же в перші роки по загарбанні України, тобто 
зараз же після 1920 р. не давали гарантії того, що вже цілко� 
вито зліквідовано національно освідомлювальний вплив цих на! 
ук на український народ. Серед української людности було ба! 
гато книжок всілякого характеру, витриманих в самостійниць! 
кому дусі. На Україні жило багато українських учених, дуже 
часто перших творців вільної української науки, що, спираю! 
чись дуже часто лише на добровільну підтримку української 
людности, творили наукові осередки, продовжували свою нау! 
ково!дослідницьку діяльність. 

Більшовицькі загарбники не могли погодитися з тим ста! 
ном. Щоб цілком ізолювати український народ від національ! 
но!освідомлювального впливу вільної української історичної на! 
уки, більшовики у східніх областях України вже давно взяли 
на індекс і знищили всі підручники нефальсифікованої історії 
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української літератури, всі твори будь!якого характеру, витри! 
мані в самостійницькому дусі. Зі шкіл більшовицькі загарбники 
викинули вивчення української історії і впровадили лише вив� 
чення історії народів СРСР, українську літературу викладають 
лише за більшовицькою офіційною схемою. Т. зв. Академію 
Наук УРСР взято під сувору контролю і фактично обернено її, 
якщо йдеться, головне, про галузь суспільно!політичних наук, 
на одну з установ управління пропаґанди й аґітації ЦК ВКП(б). 
Знищено в різний спосіб (на засланнях, в тюрмах, розстріла! 
ми) десятки вчених (між ними й історика світової слави Гру! 
шевського М.), які в ім'я наукової правди обстоювали свої по! 
гляди, незгідні з більшовицьким офіційним курсом. Знищено 
всіх тих поетів, письменників, та інших діячів культури, які 
не хотіли плювати на свої національні традиції, на свої націо! 
нальні святощі й ідеали. Список самих лише письменників і 
поетів, знищених більшовиками 1920!40 pp. за їхні самостій! 
ницькі погляди й художню творчість у цьому дусі, — вели! 
чезний: він охоплює понад 60 лише найвидатніших прізвищ. 
Знищено щось із 10 самих найвизначніших істориків. Знищено 
майже всіх українських лінґвістів, етнографів, економістів то! 
що. Приблизно від 1930 року у східніх областях України пере� 
стала існувати  будь�яка українська наука. 

З хвилиною окупації більшовиками 1939 p., і, головне, 
знов у 1944 р. Західньої України поведено цей наступ на вільну 
українську науку і тут. Наукове Товариство ім. Шевченка, 
цей єдиний до того часу визначний осередок вільної україн! 
ської науки на українських землях, обернено на філію т. зв. 
Академії Наук УРСР, цілковито підпорядковану управлінню 
пропаґанди ЦК ВКП(б). Загрозою Сибіру, тюремного ув'язнен! 
ня більшовики примушують таких професорів української істо! 
рії Львівського Університету, як Крип'якевич, Терлецький, Кор! 
дуба, відмовитися від своїх «помилкових», «буржуазно!націо! 
налістичних» поглядів на історію України, тобто примушують 
їх публічно заперечити все те, що, згідно з їх сумлінням чесних 
вчених, правдиве, і голосити те, що потрібно більшовицькій роз� 
кладовій пропаґанді. Мета цієї більшовицької акції подвійна: 
поперше, поширювати брехливі, шкідливі для українського на! 
роду «наукові теорії» і так дезорієнтувати народ щодо того, 
де і яка дійсна правда, і, подруге, заломлюючи тих людей, які 
для народу є визначними науковими авторитетами, деморалізу! 
вати масу, розкладати її ідейно!політично, підривати її  силу 
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спротиву (мовляв, от дивіться, професори університету, ті, що 
багато знають, та й вони визнають, що помилялися, та й вони 
закидають думку про Самостійну Україну, а що ж ви, прості 
люди, можете про ці справи знати). Від 1944 p. і в Західній, 
як раніше у Східній Україні більшовики знищують, де лише 
знайдуть усю історичну, політичну й художню літературу, на! 
писану в самостійницькому дусі. Вони її забирають і спалюють 
не лише з усіх публічних, а й з приватних бібліотек. За пере! 
ховування такої літератури б'ють, карають тюрмою тощо. 
              Треба пам'ятати, що такі «методи» в боротьбі з україн! 
ським визвольним рухом на ідеологічному фронті більшовики 
застосовують тоді, коли поза гітлерівською Німеччиною й фа! 
шистівською Італією донедавна, скрізь у світі в демократичних 
державах наука є цілковито вільна, і ніде у світі не знищують 
і не переслідують учених за їх наукову діяльність, не приму� 
шують говорити накинені їм «теорії», ніде на світі не спалюють 
масово ні наукової, ні жодної іншої літератури, з метою її зни� 
щення, ніде на світі не карають людей за те, що вони читають 
історію свого народу. 
                Зокрема шалений політично�пропаґандивний наступ, щоб 
компромітувати самостійницький рух українського народу, про� 
вадять більшовики проти теперішніх самостійницьких організа� 
цій і партій українського народу, — проти Української Голов! 
ної Визвольної Ради, Української Повстанчої Армії та Органі! 
зації Українських Націоналістів під керівництвом Степана Бан! 
дери. 
               Не маючи сили хоча б, як кажуть, «притягнути за во! 
лосся» якого!небудь арґументу проти українського національно! 
визвольного руху, який би направду вдаряв у йото основні ідей! 
но!політичиі позиції, більшовицькі імперіялісти широко бре! 
шуть про аґентурність цього руху, про його, ніби, вислужниц! 
тво гітлерівській Німеччині. 
               Особливо вперто вони послуговуються цією нахабною 
брехнею, якщо йдеться про Організацію Українських Націона! 
лістів і Українську Повстанчу Армію. Тимчасом єдина й дій! 
сна правда така, що український національно!визвольний рево! 
люційний рух у цілому, й обидві ці організації зокрема, якнай! 
вірніше завжди й найпослідовніше, керуючись лише дійсними 
інтересами всього українського народу, змагали і змагають ви! 
бороти нову національно!політичну незалежність українському 
народові без огляду на те, подобається це  чи ні  будь!яким сто! 
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раннім силам. В лавах цих організацій сьогодні опинився ввесь 
найкращий патріотичний елемент українського народу, який 
своїм найвищим наказом має «Здобути Українську Державу — 
або загинути в боротьбі за неї» і мільйонами фактів уже впро! 
довж багатьох років підтверджує свою непохитну вірність цьо! 
му наказові. Обидві ці організації підпорядковані Українській 
Головній Визвольній Раді — найвищому політичному проводо! 
ві українського народу на час його визвольної боротьби, утво! 
реному в період протинімецької боротьби українського народу з 
представників різних українських політичних партій і середо! 
вищ. 

Говорити про «аґентурність» українського націоналізму, 
про його, ніби, співпрацю з гітлерівцями, значить у найнахаб! 
ніший спосіб іґнорувати чотири роки найважчої героїчної бо! 
ротьби ОУН на всіх українських землях проти гітлерівських 
окупантів pp. 1941!44, іґнорувати чотири роки боротьби, що від! 
бувалася на очах і з участю всієї української людности, іґно! 
рувати чотири роки боротьби, що в ній загинули або потрапи! 
ли до тюрем, включно з найвищими керівниками цього руху, 
тисячі й тисячі найкращих українських патріотів. Говорити про 
аґентурність українського самостійницького руху, це іґнорува! 
ти той факт, що в боротьбі цього руху проти гітлерівців зро! 
дилася, оформилася й загартувалася багатотисячна Українська 
Павстанча Армія. Це все, кінець!кінцем, для всього українсько! 
го народу і для всіх об'єктивних спостерігачів така очевидна 
й безперечна правда, що кожне слово вияснення цієї справи 
— зайве. Бути свідомим того, що ввесь народ бачив боротьбу 
УПА й ОУН проти гітлерівських загарбників, увесь народ брав 
активну участь в цій боротьбі й її цілковито підтримував, і... 
мати відвагу говорити про «співпрацю» УПА й ОУН з гітле! 
рівцями — на це можуть піти тільки московсько�більшовицькі 
загарбники, і то лише неспроможні знайти який!небудь інший, 
справді політичний, справді серйозний, справді переконливий 
арґумент проти цих організацій. 

Яка причина того, що більшовики вдалися до такої, по 
суті лише їх самих компромітуючої брехні, і як вони цю брех! 
ню застосовують практично в боротьбі проти українського рево! 
люційного руху? 

До брехні про «співпрацю» УПА й ОУН з гітлерівцями 
вдалися більшовики, поперше тому, що, зважаючи на дійсні 
прагнення   найширших  українських  мас,   самої  основної   ідеї 
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українського революційного руху— ідеї Української Самостій! 
ної Держави — вони в основі формально заперечити не відва! 
жуються, бо це було б «непринципово», «неполітично» з їх бо! 
ку, подруге — тому, що для боротьби з українським револю! 
ційним рухом треба буде їм обов'язково знайти хоч би про люд! 
ські очі якийсь «політичний» арґумент. І от вони, брешучи в 
живі очі, щоб скомпромітувати ідею самостійної України в очах 
широких мас, знайшли «арґумент» про «співпрацю». 

Не заперечуючи формально права українського народу 
на свою самостійну державу, більшовики, знову всіляким фак! 
там і здоровому розумові всупереч, намагаються переконати 
український народ, що т. зв. УРСР це і є самостійна й собор! 
на держава українського народу. «За яку ще самостійну Украї! 
ну може боротися український народ?» — питає знахабнілий 
окупант, а за ним повторюють і його аґенти. «Ідея самостій! 
ної України українських революціонерів і повстанців — це ли! 
ше ширма керівників українського визвольно!революційного ру! 
ху для прикриття їх вислужництва гітлерівцям за золоті мар! 
ки», пояснює, далі цей окупант. Практичне застосування брехні 
про співпрацю УГВР, УПА й ОУН з «чужоземними розвідка! 
ми» таке: а) створити леґенду про співпрацю керівників укра! 
їнської національно!визвольної революційної боротьби за золо! 
ті марки чи доляри з якимись чужими, часто одверто ворожи! 
ми Україні, силами; б) посіяти на цій основі недовір'я між 
низами самостійницького руху та його керівництвом; в) тавром 
аґентурности заплямувати ідею революційної боротьби за са! 
мостійну Україну; г) відірвати низи руху від його керівництва; 
д) переконати ці низи, що т. зв. УРСР — це і є ніби самостійна 
держава українського народу й, нарешті, є) зламати всякий їх 
спротив, зліквідувати загрозливу для себе національно!визволь! 
ну революційну боротьбу українського народу, щоб цілком спо! 
кійно й вільно докінчувати свою злочинну політику винищу! 
вання всього українського народу. Підступ, якщо йдеться про 
взаємини, головне, українського народу з імперіалістичною 
Москвою протягом історії, не новий. Тактика стара й усім, на! 
віть найбільш політично відсталим, вона зразково підла, без! 
прикладно!підступна, типово!більшовнцька. 

Більшовики дуже вперто поширюють також брехню про 
те, ніби український національно!визвольний рух прагне вста� 
новити поміщицько�капіталістичний лад в самостійній україн� 
ській державі. 
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Тимчасом український національно!визвольний рух зав! 
жди якнайвиразніше підкреслював і підкреслює, що він проти 
відновлення старих, февдально!капіталістичних суспільних по! 
рядків у майбутній українській державі. Український націо! 
нальний визвольно!революційний рух завжди якнайвиразніше 
підкреслював, що він — за ліквідацію великої земельної влас! 
ности, за націоналізацію промисловости, торгівлі, банків, за по! 
будову нового суспільного ладу, за якого направду зникне 
експлуатація людини людиною. Про це якнайвиразніше гово! 
риться в «Плятформі Української Головної Визвольної Ради», 
ухваленій в липні 1944 р. і в «Програмових Постановах», що 
їх ухвалив 1943 р. ІІІ!ій Надзвичайний Великий Збір ОУН. 
Про це все якнайвиразніше говорять численні факти суспіль! 
ної політики українського революційного руху, де він мав змо! 
гу її провадити. Факти ці бачив увесь український народ. Це 
все, одначе, не заважає більшовицьким брехунам говорити те, 
що український самостійницький рух діє в «інтересах поміщи! 
ків і капіталістів», що він діє проти українського працюючо! 
го народу. Щоб компрометувати український революційний рух 
більшовики поширюють, як ми вже про це згадували, найней� 
мовірніші своєю брехливістю й цинізмом вістки про окремих 
керівників українського визвольного руху. Від їх ганебних на! 
падів не вільний сьогодні майже жоден чільний представник 
української політичної еміґрації з революційного табору, не 
вільний жодний чільніший представник українського підпілля 
на українських землях. 

Як приклад, до яких прийомів у цій справі вдаються 
більшовики, ми наведемо більшовицьке насвітлення одного 
факту з життя керівника ОУН Степана Бандери. За револю! 
ційну самостійницьку діяльність його арештували гітлерівці 
вже 1941 p., зараз у перші дні після вибуху німецько!більшо! 
вицької війни, і просидів він в німецькій тюрмі в Оранієнбурґу 
аж до 1945 р. Цей факт, безперечно, дуже поважний арґумент, 
що ОУН ніколи й ніяк не співпрацювала з німцями. Щоб ви! 
бити цей арґумент із рук українського підпілля й якось ском! 
промітувати українського визначнішого представника україн! 
ського визвольного руху — Степана Бандеру, що користується 
великим авторитетом серед українського народу, Мануїльський, 
т. зв. міністер закордонних справ УРСР, 5. І. 45. р. у Львові на 
міжобласній нараді вчителів договорився до того, що, мовляв, 
«німці заарештували Бандеру, порозумівшись з ним...»,  тобто 
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за його згодою. Така заява — це й досі неперевершений зра! 
зок цинізму; про це думав так не лшпе ввесь український народ. 
Цього добре свідомий і сам автор цієї брехні. Коли недавно 
в Раді Безпеки йому довелося ніби спростувати заяву грець! 
кого делеґата про те, що грецькі профспілки розпущено на 
бажання самих грецьких робітників, то він оцінив таку заяву 
лише як «розперезаність грецьких монархістів, які гадають, 
що яку нісенітницю вони не говорили б тут, їм однаково по! 
вірять», і яких «такі глумливі пояснення образливі для Ради 
Безпеки» («Радянська Україна» від 10. IX. 46 p.). Ми тут оми! 
наємо те, що насправді було з грецькими профспілками. Ми 
лише вкажемо тов. «міністрові» УРСР, що й заява про арешт 
Бандери, зроблена ним 5. І. 45 р. у Львові, — це навіть щось 
більше як розперезаність тов. «міністра» і його кремлівських 
хазяїв, що така заява — це навіть щось більше, як образа 
для українського народу. Така заява тов. «міністра» — це най! 
більша підлота, підлота, яка своїм джерелом має не лише са! 
ме нехтування думкою всього українського народу, а й гото! 
вість завжди оплювати все те, що народ має гарного, патріо! 
тичного; така заява — це підлота аґента, зрадника тощо. Під! 
лість і злочинність усіх тих перерахованих метод, що їх засто! 
совують більшовики в своїй боротьбі з українським національ! 
но!визвольним рухом в ідейно!політичній площині, збільшує 
ще й та обставина, що свою брехню, призначену для отрую! 
вання душі українського народу, вони намагаються пошири! 
ти серед якнайширших мас українського народу за допомогою 
всіх тих засобів, які їм дає для цього сучасна модерна держа! 
ва. Вже майже три десятки років більшовики коштом україн! 
ської людности утримують на українських землях багатотисяч! 
ну армію різних пропаґандистів!аґітаторів, видають у багато! 
тисячних тиражах сотні різних газет, будують радіостанції, про! 
дукують кінофільми лише з єдиною метою, щоб... отуманюва! 
ти український народ, розкладати, деморалізувати, опльову! 
вати публічно все те, що для народу є найсвятшіе, виховувати 
з нього слухняних рабів кремлівських імперіялістів. В той же 
час український національно!визвольний рух, бувши на неле! 
ґальному становищі, мав розмірно дуже малі технічні можли! 
вості боротися, розшифровувати більшовицьку брехню серед ши! 
роких мас. 

Особливо інтенсивною стала ця т. зв. масово!політична 
робота за останні роки. 
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Ось як формулюють більшовики завдання масово!полі! 
тичної роботи серед української людности: 

4. "Вважати за основний напрямок масово!політичної роботи на се! 

лі в найближчий час — широке роз'яснювання населенню того, що суве! 

ренність нашої держави завойовано українським народом тільки під ке! 

рівництвом більшовицької партії, тільки за активною допомогою вели! 

кого братнього російського народу... Потрібно невпинно роз'яснювати, 

що дійсно вільна й незалежна Україна є тепер і може бути лише в 

братній сім'ї народів  могутнього Радянського  Союзу. 

Невпинно нагадувати про те, що... симони петлюри, коновальці за! 

кликали на Україну німецьких імперіялістів для того, щоб поневолити 

український народ, віддати його на поталу німецьким панам і капіта! 

лістам. Про те, що всілякі бандери, мельники,... оунівці підтримували і 

підтримують німецьких фашистів, допомагали і допомагають заклятим 

ворогам українського народу — німцям душити і нищити український 

народ. 

В масово!політичній роботі необхідно викривати і провокаційність і 

брехливість гасла українсько!німецьких націоналістів 'За вільну і неза! 

лежну Україну'. Необхідно роз'яснювати населенню Конституцію Радян! 

ської України, що український народ під керівництвом більшовицької 

партії вже завоював свою волю і суверенні права, об'єднав свої землі 

в єдину велику і суверенну державу, а українсько!німецькі націоналісти: 

бандери, мельники і оунівці, — ведуть боротьбу з українським народом 

не за 'вільну і незалежну Україну', а за Україну куркулів і капіталістів, 

за поневолення України німецькими фашистами, за перетворення укра! 

їнського народу в німецьких рабів. 

У висвітленні історії України треба рішуче викривати спроби націо! 

налістичної фальсифікації історії, широко популяризувати справжніх ге! 

роїв українського народу, як от: Богдана Хмельницького, Богуна, Кри! 

воноса, Семена Палія, Устима Кармелюка, Пархоменка, Щорса, Ковпа! 

ка, Олега Кошового і других героїв нашого народу, плямуючи і викри! 

ваючи зрадницьку і антинародну діяльність Мазепи, Дорошенка і інших 

запроданців. 

14. Пленум облкому КП(б)У звертає увагу партійних організацій на 

те, що масово!політична робота серед населення повинна бути скеро! 

вана на розклад націоналістичних банд, на виховання населення у не! 

нависті до німецько!українських бандитів, залучення всього населення 

до активної і рішучої боротьби з бандитами..." (із таємної резолюції 

пленуму Волинського облкому КП(б)У від 3  жовтня  1944 p.). 

Як виходить з наведеного документу, в тематику масово! 
політичної роботи, крім «актуальної» брехні про революційну 
боротьбу українського народу, що йде сьогодні, включаються 
також усі академічні, так би сказати, питання історії україн� 
ського народу, — включаються, очевидно, не для того, щоб  їх 
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висвітлити, згідно з історичною правдою й цим сприяти поши! 
ренню в народі історичних знань і піднесенню його національ! 
но!політичного виховання, а для того, щоб, як цього вимагає 
«революція», цю правду перекручувати, опльовувати історичну 
традицію й таким способом розкладати, деморалізувати народ. 

Так найчастішою темою більшовицької «масово!політич! 
ної» роботи серед українського населення є тема про «непере� 
можність могутнього Радянського Союзу», про його «непере� 
можну червону армію, озброєну найпередовіиюю у світі воєнною 
технікою», про недоцільність і безоглядність з цієї причини 
визвольної боротьби українського народу. «З ким ви беретеся 
воювати? З Радянським Союзом?» — питає українських селян 
ламаною українською мовою шепелявий більшовицький аґіта! 
тор. 

«Сам Радянський Союз захопив нині половину Европи, 
червона армія розбила наймогутнішу в світі гітлерівську армію, 
в нас мільйони танків, літаків, мільйони солдатів. Молотов 
диктує сьогодні всьому світові! А що ж маєте ви? Кілька авто! 
матів і крісів. Ми вас всіх, як мишей, видушимо! Проти кого 
ви відважилися воювати? Ще день!два, і по вас і сліду не 
останеться!» 

Послуговуючись такими арґументами, тупий більшовиць! 
кий аґітатор почуває себе найкраще. Далеко легше погрожу� 
вати українському народові, як його переконати в неслушності 
його змагань. І от він погрожує і танками, і літаками, і «не! 
переможною» червоною армією. Ідейному фанатизмові, най! 
справедливішій у світі ідеї — розперезаний, тупий і зарозумі! 
лий водночас, московський салдафон погрожує оголеним, за! 
кутим у панцер кулаком. І традиційно, і підло по!московськи! 

При тому треба підкреслити, що всю цю отруйну брехню 
поширюють більшовики насильно: силоміць зганяють людей 
на пропаґандивні мітінґи, насильно примушують дивитись на 
кінофільми, не зважаючи на те, чи подобається це населенню, 
чи ні, закидають його пропаґандивною літературою, пресою. 

Так, отже з одного боку, для поширення найпідлішої в 
світі брехні, для морального тероризування українського наро~ 
ду мобілізуються всі величезні засоби, що їх дають для про� 
паґанди сьогоднішня техніка й диктаторський, терористичний 
режим. З другого боку, щоб знищити національну правду укра� 
їнського народу, знищують українських учених, вільну укра� 
їнську науку, викидають цю  науку зі шкіл,  гостро  карають 
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за кожне слово, сказане в обороні правди, знищують усіх тих, 
що активно виступають в обороні цієї правди. 

Такі методи боротьби більшовицьких загарбників проти 
ідейно!політичних позицій українського визвольного руху, про! 
ти моральних вартостей українського народу. Вже цілі сторіччя 
тому ввесь культурний світ заплямував такі методи боротьби, 
як ганебні, підлі, протинародні, реакційні. 

В намаганні скомпромітувати український національно! 
визвольний рух більшовики не обмежуються лише пропаґан! 
дою, не обмежуються лише «теоретичними» арґументами. Вони, 
а головне НКВД і НКҐБ, застосовують з цією метою конкрет! 
ніші, дійовіші, «ефективніші» засоби. Та про це трохи пізніше. 

*** 

Паралельно з пропаґандивно!політичним наступом біль! 
шовиків на ідейні позиції українського національно!визвольно! 
го руху йде також їх збройно�терористичний наступ на діючі на 
українських землях самостійницькі організації, — на УГВР, на 
УПА, на ОУН, на ввесь український народ, що співчуває само� 
стійницькій боротьбі й підтримує їі. 

Не бувши в змозі дати собі раду з революційною бороть! 
бою, що її провадить український народ, НКВД і НКҐБ (тепер 
МВД і МҐБ), крім власних поліційних військ, проти нього 
широко використовують також частини червоної армії з усім їх 
озброєнням: важкою скорострільною зброєю, мінометами, арти! 
лерією, танками, літаками (усіх родів), прожекторами, панцер! 
ними автами, нерідно бронепоїздами. Усіми модерними засо! 
бами зв'язку. Боротьба НКВД і частин червоної армії проти 
відділів УПА та інших збройних формацій українського рево! 
люційного підпілля набуває дуже часто форм широкозакроє� 
них модерних фронтових бойових  акцій в яких беруть участь і 
співдіють між собою всі роди військ і зброї. В той час відділи 
УПА користуються лише найлегшою піхотною зброєю (головно 
крісами, автоматами й легкими кулеметами). 

У великій весняній облаві проти українського підпілля, 
що провадилася 1945 р. на Гуцульщині (почалася 15. IV. 45 p.), 
крім спеціяльних військ НКВД, постійних охоронних залог рай! 
центрів та опірних пунктів на терені районів, «істрєбітєльних 
батальйонів», брала участь дивізія фронтових військ ЧА з усім 
своїм озброєнням — важкими кулеметами, артилерією, панцер! 
ними автами. Цілими  днями понад селами й  лісами Гуцуль! 
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щини ширяли розвідувальні літаки, скидаючи запалювальні та 
фуґасні бомби й обстрілюючи з кулеметів мирні оселі. Зрозу! 
міло, що під час таких акцій є жертви не лише по боці під! 
пілля, а й по боці мирної людности. В наведеному нами випад! 
ку мирного населення впало вбитими 112 чоловіка. 

Під час фронтових дій між ЧА та німецькими арміями 
на лінії Ковель!Стрипа в березні!липні 1944 р. проти УПА й 
українського революційного руху в цілому більшовики кину! 
ли цілі десятки фронтових дивізій. Завершенням цієї боротьби 
був бій під Гурбами (24. IV. 1944 p.). Для наступу на повстан! 
ські становища кинули більшовики тут велику кількість тан! 
ків і літаків. 

В облаві, яка відбулася в червні 1945 р. на. села й лі! 
си трикутника Янів!Жовква!Яворів (Львівська область), бра! 
ли участь піхотні, танкові частини червоної армії, артилерії, 
авіяція. 

17!18. IX. 1945 р. на т. зв. Завадівський ліс (Волинська 
обл.) кинули більшовики червоноармійський піхотний полк з 
м. Володимира Волинського. Через два дві обстрілювано ліс 
із важких ґранатометів та артилерії. 

(В цьому місці, як і ввесь час у дальшому, маючи на 
увазі основну мету нашої статті, ми всі наші твердження ілю! 
струватимемо лише кількома відповідними прикладами. Части! 
ну відповідних матеріалів про більшовицьку терористичну полі! 
тику вже опубліковано в різних підпільних виданнях україн! 
ського самостійницького руху й ми деякі приклади беремо про! 
сто з цих видань. Інші приклади беремо з нових матеріялів — 
Ред.). 

Отже, в загальному, для революційної боротьби україн! 
ського народу проти московсько!більшовицьких окупантів ха! 
рактерне таке співвідношення сил: по боці більшовиків багато! 
тисячні загони НКВД, різні військові спецвідділи, спеціяльно 
вишколені, призначені для боротьби з партизанами, цілі диві! 
зії фронтових військ ЧА разом з усією технікою, керовані до! 
свідченими генералами, і вся ця величезна армія забезпечена 
запіллям, іцо його становить увесь СРСР; по боці українсько! 
го революційного підпілля — кілька десятків тисяч україн! 
ської, найпатріотичнішої молоді, яка ще вчора сиділа в шко! 
лах за книжками, кілька десятків повстанців, озброєних лише 
крісами, ґранатами, пістолями, й уся ця зброя — різних систем 
і  завжди  вона розподілена так, що коли в кого є ґраната  або 
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пістоля, то він уже часто без кріеа, кілька десятків тисяч пов! 
станців, яких командири в основній своїй масі ще лише вчора 
були гімназистами, селянами, робітниками і здобули свою ква! 
ліфікацію не у військових школах, а у вогні безпосередньої 
боротьби, партизанські загони без баз, без постачання, без за! 
пілля, і все це в умовах, коли закінчилася війна й ворог має 
розв'язані руки, і все це, коли нема будь!якої, найменшої хоч 
би, допомоги ззовні. Нерівність сил тут — величезна. Єдиним 
еквівалентом тих усіх переваг, які мав ворог, — є фанатична 
віра українських повстанців у правоту справи, за яку вони бо! 
рються. 
            Створювання по своєму боці величезної переваги в лю! 
дях і бойовій техніці — це одна з основних метод боротьби 
більшовиків з українським революційним рухом. За допомо! 
гою цієї методи вони, хоч і завдали українському підпіллю 
й УПА великих втрат у людях, своєї основної мети — цілко! 
витого знищення українського підпілля — не досягли. З усіх 
великих акцій — облав, в яких брали участь десятки диві! 
зій ЧА, УПА і ОУН (всі члени ОУН, зважаючи на специфіч! 
ні умови більшовицького режиму, озброєні) завдяки, головно, 
набутій високій майстерности партизанської боротьби й підтрим! 
ці населення, вийшли переможно. 

Коли мало «ефективною показалася одна метода», НКВД 
почало шукати інших «метод», ще більше варварських, більше 
злочинніших. 1946 р. на весні більшовики в боротьбі з УПА 
застосували методи масового випалювання лісів у тих теренах, 
де сподівалися більшого скупчення сил УПА. До такого за! 
собу вони вдавалися вже попередніми роками, але тоді це бу! 
ли, скоріш, окремі, відірвані, а не масові випадки. Мета цієї 
варварської акції — примусити відділи УІІА і групи рево! 
люціонерів!підпільннків покинути ліс і вийти на безлісні те! 
рени, знищити ліс як прикриття для повстанців, і в такий спо! 
сіб полегшити собі боротьбу з підпіллям. 

Спроби палення лісів були різні. Дуже часто більшо! 
вики підпалювали ті сектори лісу, де, на їх думку, перебува! 
ють повстанці. Одночасно на всіх сусідніх просіках, стежках 
робили сильні застави. Застави мали знищувати вогнем усіх 
тих повстанців, що відступали б з підпаленої частини лісу. 
Від запаленої частини, звичайно, займався ввесь комплекс лі! 
су. Запалювали ліс або безпосередньо самі оперуючі енкаве! 
дівські відділи, або авіяція (ранньою весною) запалювальни! 
ми бомбами, або такі  завдання давало НКВД сексотам. 
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Весною 1946 p. в такий спосіб спалено майже всі сосно! 
ві ліси в Ковельщині (т. з. Цуманський ліс спалений цілком), 
в північно!західній частині Львівської области (Сокальщина, Рав! 
щина, Радехівщина, Брідщина), ліси в околицях Станиславо! 
ва (Чорний ліс)  і цілий ряд менших лісних масивів. 

Крім цього треба додати, що вже 1944 р. на території 
дій УПА, для унеможливлення повстанських засідок, вируба! 
но або спалено багато лісу по обох боках усіх залізниць, шо! 
сейних або інших важливих доріг. 

Матеріальні втрати країни в наслідок такої акції — ве� 
личезні. В лісовому комплексі Лопатин!Грицеволя (Львівська 
область) вигоріло понад 3.600 морґів лісу. Між Топоровом і 
Трійцею (Львівська обл.) згоріло 9.000 морґів лісу. Таку ме! 
тоду більшовики застосовують у той час, коли Україна одна 
з найменше заліснених країн Европи й коли сьогодні, внас! 
лідок воєнних дій і теперішньої більшовицької грабункової 
експлуатації, стан лісів на Україні більше  як  трагічний. 

Більшовики не обмежувалися лише паленням самих лі! 
сів. В багатьох випадках разом з лісами вони спалювали та� 
кож підлісні села, присілки й хати. Під час палення лісів спа! 
лено, напр., такі села: Волиця Радванецька, Кути б. Трійці, 
Лісові б. Топорова, Добролівка б. Щурович (Львівська область). 

Щоб утруднити УПА й революційному підпіллю в ціло� 
му контакт з українською людністю, більшовики широко за� 
стосували методу виселювання українського селянства з під� 
лісних сіл та хуторів. В багатьох випадках виселювані села 
та хутори більшовики спалювали. 

В Морочанському р!ні, Волинської обл. НКВД повига! 
няло з хуторів усіх людей. Серед вигнаних зі своїх хат се! 
лян, що мусіли приміщуватися по кілька родин в одній хаті, 
вибухнув тиф та інші інфекційні недуги. 

На початку 1946 р. в Журавенському р!ні, Дрогобицької 
обл., виселено такі хутори і присілки: Лучки та Парцеляція 
коло с. Новошин, Забугай та Ковбаса коло с. Которини, Віль! 
шаниця коло с. Манастирець, Фільварки та Заподрини коло 
с. Буянів, Лісничівка коло с. Чертіж, Парцеляція коло с. Кор! 
чівка. Крім паленая лісів, виселювання селян із підлісних ху! 
торів і сіл, більшовицькі злочинці в боротьбі проти УПА й 
українського революційного підпілля застосували методу бак� 
теріологічної війни. 
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В липні 1946 p. на Волині НКВД роздало між сексотів 
отруту із завданням отруїти: учасників УПА, членів ОУН, до! 
даючи отруту до води та їжі. На весні 1946 р. в Станиславів! 
ській обл., коли НКВД довідалося, що УПА скуповує на чор! 
ному ринку протитифозні застрики, випустило на цей ринок 
спеціяльно спрепаровані, затроєні застрики, від яких хворий 
по кількох годинах серед страшних мук умирав. На щастя, лі! 
карі УПА досить скоро викрили цей страшний злочинний під! 
ступ. До того часу, одначе, поки підступ викрито, від таких 
затруєних застриків померло  кільканадцять повстанців. 

В цей сам час, тобто на весні 1946 p., в Станиславівській 
обл. навмисно звільнено з таборів багато тифозних полонених. 
Вони, за пляном НКВД, мали розповсюдити тиф серед насе~ 
лення і, тим самим, серед УПА й українського підпілля. Крім 
того, більшовики висилали на села  спеціяльних аґентів, які 
вешталися під маскою то втікачів з таборів, то прошаків, то 
ворожбитів і мали за завдання заходити до всіх підлісних хат 
та сіл і залишати там тифозні воші. Тому що до підлісних сіл 
найчастіше заходили повстянці, це мало спричинити серед них 
поширення тифу. Для того, тобто, щоб поширити тиф серед 
українського революційного підпілля, більшовицькі загарбни! 
ки не організували боротьби з плямистим тифом, який за різ! 
них часів і по різних околицях лютував останніми роками на 
Україні серед цивільного населення. При контакті населення 
з повстанцями тиф, за більшовицькими плянами, мав перено! 
ситися до УПА й її знищувати. Боротьбу з плямистим тифом 
серед цивільної людности мусіло вести власними засобами укра! 
їнське підпілля (нпр., в Калуському й Долинському р!нах, Ста! 
ниславівської обл., силами й засобами підпілля проведено про! 
титифозні щеплення). Відомо, що бактеріологічна війна забо� 
ронена міжнародними угодами. Жодна, навіть гітлерівська, 
армія під час останньої війни не застосувала методи бактеріо� 
логічної війни. Ці методи застосовували в боротьбі проти УПА 
більшовицькі злочинці. 

Треба також підкреслити, що, як правило, в боротьбі 
проти УПА й українського підпілля більшовики вживають роз� 
ривних куль. Вживання розривних куль також заборонено між� 
народними умовами про способи ведення війни. 

Знаючи, що найкращим тереном для партизанських дій 
у Західній Україні є гірські райони Карпат за відповідної там 
харчової бази, більшовицькі окупанти вирішили  унеможливи! 

163 



ти там партизанські дії, організуючи голод. Цей плян вони 
реалізують, насамперед, знову грабуючи у людности те мізер! 
не, що вона може зібрати з маленьких клаптиків неврожай! 
ного ґрунту (мовляв, як не буде мати людність що їсти, то і 
повстанцям не дасть нічого), та забороняючи гірській людно! 
сті купувати збіжжя в інших місцевостях. Гірське українське 
населення Карпат, що завжди жило в економічній нужді, сьо! 
годні обкладене розмірно дуже високими континґентами, по! 
датками й позиками, живе дослівно на рахованих картоплях. 
Крім того, щороку від відповідних обласних центрів постійно 
з'являються нові розпорядження, якими забороняється купу! 
вати й завозити сюди хліб. 

Отже, від двох років більшовики систематигно провадять 
голодову бльокаду Карпат, щоб голодом змусити відділи УПА. 
вийти з карпатських лісів. 

Таку саму політику голодовоі бльокади застосували біль� 
шовики й щодо іншого доброго для партизанських дій терену 
— Полісся. 

Для точности конче треба на самому початку сказати, 
що бійці УПА і члени ОУН в основній своїй масі не визнають 
полону. Опинившись у безпорадному стані, майже кожний під! 
пільник і повстанець стріляється або розривається ґранатами, 
щоб лише не потрапити живим до рук ворога. 

Це зумовлене, поперше, дуже високою ідейністю учас! 
ників українського визвольного руху, їх безприкладним у сві! 
ті патріотизмом і, подруге, варварською поведінкою більшови� 
ків з полоненими повстанцями й революціонерами. Є, одна! 
че, виняткові випадки, коли заскочені нагло поранені, чи в 
будь!який інший спосіб обезвладнені повстанці або револю! 
ціонери не мають часу чи фізичної змоги вкоротити собі ві! 
ку і, якщо більшовики їх відразу на полі бою не розстріля! 
ють, бо й такі випадки бувають, — попадають в полон. Про 
ці саме випадки скажемо кілька слів. 

Усі зловлені живими повстанці й революціонери прохо! 
дять основні допити НКҐБ. Ці допити є одним варварським 
фізичним тортуруванням від НКҐБ. Поминаємо тут такі «зви! 
чайні» поліційні прийоми, як постійне, триваюче цілими мі! 
сяцями переслухування, тримання без сну, застрашування, мо! 
ральний шантаж і терор, легші фізичні побиття. Щоб діста! 
ти відомості про українське революційне підпілля, НКҐБ і 
НКВД  не зупиняються   дослівно  перед жодними   найварвар! 
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ськішими прийомами: припікають розпеченим залізом тіло, де� 
руть із живих людей шкіру, виривають волосся, нігті, відрі� 
зують статеві органи, жінкам — груди, розпинають на хре� 
стах, вішають, але так, щоб людина не відразу загинула, ви� 
колюють багнетами очі, проколюють плечі, груди, викручують 
руки, виломлюють пальці на руках і ногах, виривають на го� 
лові волосся, для збільшення муки роз'ятрюють рани. 

9. V. 1945 р. в с. Надорожна, Отинійського р!ну, Стани! 
славівської обл., більшовики вбили одного повстанця, а дру! 
гого, зловленого на полі, привели в село й на очах усіх людей 
тортурували, аж поки він в муках не помер. 

11. VIII. 1945 р. в с. Кобинь, Чернівецької обл., під, час 
наскоку енкаведисти зловили двох повстанців живими. Цього 
ж самого дня обох полонених повстанців енкаведисти підвезли 
до с. Дражниці, де кілька годин їх жахливо катували. Коли 
ж повстанці, вірні складеній присязі, ні в чому не хотіли при! 
знатися, енкаведисти закликали кількох старих господарів з 
цього села і в їх присутності обом полоненим повстанцям від! 
тяли статеві органи. Потім повстанців викинули на гній, де 
вони серед страшних мук померли. 

8. X. 45 р. в с. Старий Гвїздець, Городенського р!ну, Ста! 
ниславівської обл., НКВД зловило Медведика Василя з сином, 
які співпрацювали з УПА. Під час переслухування батькові 
вирізали на плечах хрест. 

16. XI. 45 р. в с. Стецева (Коломийщина) більшовики 
взяли в полон двох повстанців. Одному з повстанців вирізали 
на чолі тризуб. 

Під час великих облав на терені Гуцульщини в квітні 
45 р. з полоненими повстанцями енкаведисти поводилися з 
особливим садизмом: при допитах зривали повстанцям шкіру 
з рук, оббивали нігті, багнетом різали обличчя, ламали кості, 
вибивали зуби, забивали в ніс набої. Все це відбувалося перед 
очима насильно зібраного населення. Від цього видовища ба! 
гато жінок збожеволіло. 

15. ІІІ. 46 р. в с. Підпечари, Станиславівського р!ну, ці! 
єї ж обл., більшовики взяли в полон двох повстанців: Стефа! 
нова Ярослава, років 20, і Логазу Василя, років 19. Зараз у 
штабі почався допит. Коли повстанці, дотримуючи присяги, 
не хотіли зрадити військових і підпільних таємниць, більшо! 
вики їх жахливо катували: відрізали статеві органи, припікали 
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розпеченим залізом, а опісля, побитих роздягнених до нага, 
вивели за місто й кинули в річку, де повстанці потопилися. 

Дуже часто полонених повстанців більшовики розстрі� 
люють безпосередньо на полі бою. 

6. XI. 46 р. в с. Колодіївка, Станиславівського р!ну, ці! 
єї ж обл., розстріляно полоненого стрільця УПА родом зі схід! 
них областей. 

27. XII. 46 р. в с. Підпечари, цього ж р!ну, розстріляно 
на місці бою стрільця УПА Слободяна Павла. 

15. XII. 46 р. в с. Добрівляни, Станиславівського р!ну, 
замордували більшовики на місці бою стрільця УПА Олійни! 
ка Дмитра. 

Впродовж 1944�45 рр. більшовики масово застосовували 
«методу» прилюдного вішання полонених стрільців УПА і зло� 
влених революціонерів�підпільників. 

В березні!липні 1944 р. на тих теренах Західньої Украї! 
ни, що опинилися в запіллі більшовицького фронту, це вішан! 
ня було таким масовим, що важко було просто знайти село 
чи місто, в якому не відбувалася б така екзекуція. Часто на 
відтинку 1!2 кілометрів на кожному телефонному стовпі на 
шосе висіли повішені повстанці (с. Мишковичі, Микулинець! 
кого р!ну, Тернопільської обл.). 

На весні 1945 p., щоб залякати українську людність і 
відтягнути її від співпраці з революційним підпіллям, біль! 
шовики почали масове прилюдне вішання полонених повстанців 
у райцентрах та інших більших містах. Такі екзекуції відбу! 
валися в Бережанах, в Чорткові (Тернопільська обл.), в Стрі! 
лиськах Нових (Дрогобицької обл.), Бібрці (Львівської обл.), 
в м. Корець (Рівенська обл.) і цілому ряді більших і менших 
міст Західньої України. 

Всіх полонених повстанців і підпільників революціоне! 
рів, які не загинули на енкаведівських тортурах (а таких ду! 
же мало), і яких більшовикам не повелося зломити, засуджу� 
ють більшовицькі «народні» суди до багатьох років (найм. 20) 
тюремного ув'язнення, пов'язаного, як правило, з висилкою у 
Сибір на каторжні роботи. По кількох роках перебування на 
тих роботах людина, звичайно, гине. Царські заслання полі! 
тичних в'язнів на Сибір були нічим у порівнянні з такими ж 
більшовицькими засланнями. «Соціялісти» щодо цього далеко 
перевищили своїх попередників!царів. 

166 



Варварським тортуруваяням більшовики намагаються 
змусити полонених до зради їх військових і підпільних таєм! 
ниць, які вони, як вояки УПА, урочисто присягли зберігати, 
отже, намагаються їх цілковито морально заломати, знищити 
їх як людей, зіпхнути їх на дно цілковитого морального зане� 
паду. Полонених повстанців і революціонерів більшовицькі ка! 
ти примушують видавати місця постоїв відділів УПА, подава! 
ти відомість про всіх відомих командирів і товаришів, про пов! 
станські харчові маґазини, з якими полонені мали контакт, 
змушують подавати відомості про свою родину, про всіх гро! 
мадян, які співпрацюють з УПА й з підпіллям взагалі, зму! 
шують полонених прилюдно виступати на мітинґах перед на! 
селенням, яке знає даних повстанців з їх діяльности в УПА, 
із заявами про те, що вони засуджують свою попередню бо! 
ротьбу за самостійну Україну, визнають свої «помилки» і «дя! 
кують» радянській владі за дану нею змогу вернутися «до 
мирної праці». Бувши поставленою через НКВД в такі умови, 
людина, як ми вже сказали, цілковито морально знищуєть! 
ся, гине, перестає бути людиною й під керівництвом енкаве! 
дівських посіпак виконує найганебніші злочини. 

Дуже часто тоді, коли до такої заломаної енкаведів! 
ським терором людини повертається на хвилину здорова при! 
томність, вона не витримує й кінчає самогубством. 

4. І. 46 р. до с. Боратин, Заболотецького р!ну, Львівська 
обл., більшовики привезли полоненого повстанця і змушували 
його показати збіжеві маґазини УПА. Повстанець, не хотячи 
бути зрадником, коли переходив попри криницю, скочив у неї 
і втопився. 

Є багато випадків, коли повстанці, усвідомивши ввесь 
трагізм свого становища, доведені до краю розпачу, вирива! 
ли з рук своїх енкаведівських охоронників зброю і стрілялися, 
перерізували собі чим!небудь гострим горло, артерії, щоб лише 
рятувати перед людьми свою честь людини, свою честь пов! 
станця. 

Застосовуючи саме таку методу — методу морального 
заломлювання учасників українського революційного руху най! 
варварськішим терором — більшовики, крім безпосереднього 
поборювання українського революційного підпілля, намагають! 
ся в такий спосіб також морально заломлювати українське гро� 
мадянство, деморалізувати його, мовляв, дивіться, які ці ваші 
повстанці, «сиплять» усе, що знають, так  роблять усі, незаба! 
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ром зліквідуємо таким чином усе підпілля. З цією метою вони 
цілковито затаюють тисячі й тисячі героїчних моментів, які 
має українське підпілля, перекручують факти й поширюють 
всіми засобами пропа анди не исленні, найменші  би, ви� 
падки заломання окремих повстанців в наслідок терору. Така 
метода — це ще одна, гідна більшовиків, метода дезорієнтації 
й морального заломання українського громадянства. 

Цілком використавши відомості про підпілля, як  міг по! 
дати їм стероризований і морально знищений повстанець, біль! 
шовики таких людей потім розстрілюють (і е в більшості ви! 
падків) або засуджують як і всіх інших, до багаторічного тю� 
ремного ув'язнення. 

7. І. 46 р. в с. Колодіївці, Станиелавівського р! у (цієї 
ж обл.) більшовики розстріляли колишнього стрільця УПА 
Зуб'яка Василя. Стероризований більшовиками, ві  заломився 
і водив більшовиків по знаних йому підпільних пунктах. 

В 1945 р. таких заломаних повстанців більшовицькі оку! 
панти почали включувати до окремих провокаційних відділів. 
Ці відділи перебувають під командою енкаведівськ х офіце! 
рів і призначені для боротьби з українським визвольним рухом 
у всіх ого формах. Та про це буде мова пізніше. 

Якщо йдеться про поводження більшовицьких катів з 
пораненими повстанцями, то воно не різниться від такого ж 
з полоненими повстанцями. 

В багатьох випадках поранених, як і полонених, пов! 
станців більшовики розстрілюють відразу на полі бою. 

Під час наскоку на с. Ямницю, анисла в ького р!ну, 
більшовики зловили раненого повстанця і, ніби відпускаючи 
його вільним, убили на місці пострілом ззаду. 

В цьому самому селі 27. 5. 45 р. озвірілі більшовицькі 
кати захопленого раненого повстанця добили крісами. 

25. 4. 45 р. під час великого бою між відділами УПА й 
більшовиками під Гурбами (Рівенська обл.) більшовики ви! 
мордували 100 поранених повстанців і 200 чоловіка новозго! 
лошених до УПА, ще неозброєних. 

5,3. 46 р. в лісі б. с. Іспас, Коломийського р!ну, Стани! 
славівська обл., більшовики тяжко поранили Леоняка Федора. 
Тяжко пораненого більшовики добили прикладами крісів. 

31. 1. 46 р. в с. Іспас більшовики захопили в полон 3 
санітарки УПА і 2 хворих повстанців. Повстанець Хміль і са! 
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нітарка Варка відразу заявили більшовикам, що нічого їм не 
зрадить про підпілля. Більшовики їх на місці розстріляли. Ін! 
ших взяли до приміщення ґарнізону й почали допитувати. Під 
час допиту санітарки нічого не викрили. Більшовики їх у звір! 
ський спосіб тортурували: тяжкою шиною поламали їм руки і 
ребра, потім розстріляли. Розстрілював ст. лейт. Лєщов, опер! 
працівник Коломийського НКҐБ. Він запровадив санітарок під 
вікна хат їх батьків (санітарки походили з цього ж села). 
Перед розстрілом запитав дівчат, чи вони знають, за що ги! 
нуть: «Ми гинемо за самостійну Україну». Після цього дівчат 
на очах батьків розстріляно. Тіла розстріляних санітарок ле! 
жали два тижні на снігу непоховані, а щоб їх ніхто не від! 
важився ховати, ґарнізон виставив коло них варту. За два!тиж! 
ні пси розшарпали тіла розстріляних дівчат. 

Одначе, частіше катують поранених, як і полонених пов! 
станців, щоб роздобута від них відомості про підпілля. Те, що 
хтось поранений, ніяк не впливає у випадку НКВД і НКҐБ 
на характер стосованих до нього методів допитування. 

19. 10. 45 р. б. с. Свидник, Турківського р!ну, Дрого! 
бицька обл., енкаведисти напали на повстанську шпитальку, 
в якій у той час лікувалися 3 поранені повстанці. У шпитальці 
потрапили живими до рук сталінських катів 2 важкопоранені 
санітарки УПА і 3 цивільних. Енкаведисти всіх їх під час до! 
питу пекли на гарячій кухні. 

1. 7. 45 р. в с. Полонична, Кам'янка Струмилівського 
р!ну, Львівська обл., більшовики закатували на смерть злов� 
леного пораненого повстанця. 

3. 3. 45 р. під час великої облави на береги Дністра б. 
с. Ісаків (р!ну Товмач, Станиславівська обл.) потрапив до рук 
ворога поранений повстанець Вербовий. Коли енкаведист йo! 
го запитав, за що він бореться і коли повстанець йому відпо! 
вів, що за самостійну Україну, один з енкаведистів пробив йо! 
го багнетом. 

9. 6. 45 р. до с. Нараїв, Бережанського р!ну, Терноп. 
обл., енкаведисти привезли зловленого пораненого ними пов! 
станця й тут його, допитуючи, тортурували, аж доки він не 
помер.  

24. 3. 46 р. в с. Підзвіринці, Комарнянського р!ну, Дро! 
гоб. обл. важко пораненого в бою повстанця більшовики!кати 
кілька разів кидали у вогонь запалених будинків і так по!вар! 
варськи його замордували. 
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Лише у виняткових випадках більшовицькі кати пора! 
нених полонених повстанців лікують. Це роблять, звичайно, 
тоді, коли більшовикам відомо, що поранений має більший 
авторитет серед підпілля або серед українського громадянства. 
Більшовикам йдеться в такому випадку про те, щоб таку лю! 
дину терором заломити й потім використати його ім'я для демо! 
ралізації і  українського підпілля і  громадянства. 

У величезній більшості зловлені учасники українського 
підпілля ні в чому не признаються, не заломлюються, не хо! 
чуть підписувати жодних «покаяних заяв». В таких випадках 
більшовики, не зважаючи на гострі протести полонених, а 
найчастіше без їх відома, самі (як правило) пишуть від їх іме� 
ни «покаянні заяви» і розповсюджують їх у формі листівок 
у пресі. 

Так зробили вони, напр. з одним з командирів УПА — 
Рудим. Командир Рудий, хворий на тиф, під час зміни місця 
постою попав у засідку й серед замішання (сполошені коні по! 
несли його просто в руки більшовиків), непритомний попав у 
полон. Через якийсь час після цього з'явилися більшовицькі 
листівки, в яких містилася підписана, ніби!то, Рудим заява про 
те, що він, борючися в УПА проти більшовиків, — «помиляв! 
ся», а тепер зрозумів свою провину, добровільно зголосився 
до органів НКВД і вирішив виправити свої помилки, «допо! 
магаючи» радянській владі у знищенні українського револю! 
ційно!визвольного руху. В заяві говорилося також про те, що 
ніби він, Рудий, допоміг більшовикам знищити командира УПА! 
Північ — полковника Клима Савура. Вся «заява» Рудого — 
вигадана від початку до кінця. Більшовицькі окупанти скори! 
стувалися з того факту, що в їх руках перебував хворий на 
тиф видатний командир УПА й самі написали від його імени 
потрібну їм заяву. Мета цього — поширювати компромітуючі 
відомості про відомого командира УПА, деморалізувати укра! 
їнську людність, революційні українські кадри. 

Часто імена українських повстанців і революціонерів ви! 
користовують у більшовицькій пропаґанді як доказ того, що 
радянська влада, ніби всім тим, що попадають живими в руки 
й «покаються» — «прощає», дає їм можливість «мирно працю! 
вати» навіть у тому випадку, коли вони керівні учасники ре! 
волюційного руху. 

В такий спосіб використовують більшовики ім'я керів! 
ного члена ОУН Дороша, який потрапив у руки більшовиків, 
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разом з товаришами, загазованими у криївці газовою ґрана! 
тою, що кинули туди більшовики. 

Так вчинили вони й у випадку поручника Зміюки, ви! 
датного командира УПА, сина Дмитра Вітовського — відомо! 
го політичного й військового діяча українського визвольного 
руху в період першої світової війни. Більшовики використову! 
ють його ім'я в листівках, доводять, що він е й намага! 
ються переконати українську людність, що радянська влада, 
ніби «проща » усім тим учасникам українського підпілля, так 
рядовим, як і керівним, коли прийдуть з «повинною». 

Доля тих усіх поранених повстанців, захоплених біль! 
шовиками, що одужають, така ж, як усіх інших полонених 
повстанців. Всіх їх судять і вивозять у віддалені райони або 
тримають у тюрмах. 

Бувають і такі випадки, як, напр., в с. Комарів, Галиць! 
кого р!ну, Станиславівської обл., (серпень 1945 p.). Під час 
великих облав, що тоді тут відбувалися, більшовики заареш! 
тували одну 18!річ у дівчину. ї зразу при вступних допитах 
сильно били, мордували й, непритомну, без жадної допомоги 
залишили  місці допиту. Рідня відвезла згадану дівчину до 
шпиталю, але звідти її як «бандеровку» по кількох днях вики� 
нули; дівчина вдома померла. 

Більшовицькі варвари не залишають у спокої навіть тру� 
пів і могил українських повстанців і революціонерів, упалих в 
боях. У звірячій люті вони дико знущаються з трупів: прив'я! 
зують коням до хвостів і волочать по дорогах, колють багне! 
тами, розпинають, вішають а публічних місцях, спалюють у 
вогні, не дозволяють цілими тижнями ховати, роблячи при ті! 
лах упалих засідки, заміновують поле довкола трупів, ховають 
їх там, де закопують скот. Предметом оскаженілих розшуків 
більшовицьких катів є також могили тих повстанців, що їх по! 
щастило населенню крадькома, часто з великим риском (за 
похорон повстанця НКВД арештує), поховати. Коли поведеть! 
ся більшовикам відшукати таку могилу, її обов'язково розко! 
пують, знищують хрести, витягають тіло, знущаються з нього, 
завозять на окописька, залишають у природожніх ровах, на 
підміських смітниках. З трупів завжди здирають одяг, взуття 
й білизну та залишають цілком голих, навіть тоді, коли вони 
лежать у найлюдніших місцях. 

27. 5. 46 р. б. с. Явче, укачівського р!ну, Станиславів! 
ської обл., із засідки був поранений повстанець Боян. Другого 
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дня трупа повстанця більшовики вкинули в криницю на Ко! 
ролівці біля с. Колоколин. 

18. 7. 45 р. в с. Полівці, Білобожннцького р!ну, Терно! 
пільської обл., більшовики скинули хрести з могил упалих пов! 
станців. Уночі на цвинтарі робили засідку. 

2. 12. 45 р. в с. Чорнокінці, Пробіжнянського р!ну, Тер! 
нопільської обл., в бою з більшовиками загинув повстанець з 
групи УПА!Схід. Біля трупа повстанця більшовики протягом 
п'ятьох днів робили засідку. 

20. 8. 45 р. в с. Граді, Колківського р!ну, (Волинська 
обл.) в бою з більшовиками загинув сотенний Залізняк, і його 
козак Коля. Обидва трупи більшовики забрали до Колок і там 
їх прилюдно повісили. 

15. 1. 46 р. в с. Підпечари, Станиславівського р!ну цієї 
ж обл., тіло вбитого повстанця Юри в самій білизні повісили 
більшовики на паркані біля сільради. На грудях прибили цвя! 
хами таблицю з написом: «Бандит Юра». Біля повішеного тру! 
па два дні стояла більшовицька варта. Потім більшовики ви! 
везли трупа на окописько й там, не закопавши його в землю, 
підмінували. Підміноване тіло пролежало там до 25. 3. 46 р. 

Цього ж самого дня в с. Підлужжя, Станиславівського 
р!ну, загинули 2 повстанці. Більшовики примушували селяни! 
на Долішнього Михайла тіла вбитих, зв'язані колючим дро! 
том, тягнути до сільради. Селянин відмовишся, і за те більшо! 
вики його важко побили. Потім тіла вбитих прив'язали коням 
до хвостів, притягли їх під сільраду й повісили. Тут вони ви! 
сіли 4 дні. 

20. 2. 46 р. в с. Тязів, Галицького р!ну, під чах: допитів 
енкаведисти замордували Ковальчук Марію, матір визначного 
в цьому районі повстанського командира Бородатого. Трупа 
забрали до Галича й вкинули під будинок НКВД на смітник. 

4. 7. 45 р. в с. Горохолина, Богородчанського р!ну, Ста! 
ниславівської обл., більшовики вбили повстанця Лідчина Сте! 
пана. Трупові викололи багнетом очі. 

11.10. 45 р. в с. Річка, Косівського р!ну, Станиславівської 
обл., під час наскоку. НКВД, щоб не потрапити живим до рук 
ворога, застрілився сотенний УПА д. Святослав. Тіло його 
більшовики крадькома підмінували. Коли тіло люди забира! 
ли в домовину, міна вибухла й забила 70!річну Стефуранчин 
Марію, що навколішках молилася, а також 2 малих хлопців. 
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29. 10. 45 p. в с. Мечищів, Бережанського р!ну, Терноп. 
обл., енкаведівські гієни розкопували гроби, шукаючи тіла під! 
пільників. 

Так не знущався з трупів і могил упалих в бою вояків 
ще, мабуть, дотепер ніхто в світі. На такі знущання спроможні 
лише більшовицькі злочинці. 

 
*** 

Не бувши спроможними перемогти український самостій! 
ницький революційний рух на ідеологічному фронті, ні на 
фронті безпосередньої збройної боротьби проти самостійниць! 
ких революційних організацій, не спроможні перемогти укра! 
їнське революційне підпілля у боротьбі чесній, одвертій, — 
більшовики, не гидуючи жодними, найпідлішими навіть за! 
собами, основним засобом боротьби проти українського револю� 
ційно�визвольного руху зробили аґентуру, зраду. З огляду на 
те, де діє аґентура, вона поділяється на внутрішню й зовнішню. 

Зрозуміло, що небезпечнішою формою аґентури є вну! 
трішня аґентура. Вона є тією смертельною загрозою для рево! 
люційно!підпільного руху, яка дуже добре законспірована, мо� 
же діяти згубно, знищуючи рух зсередини. 

Вже 1941 p., після вибуху німецько!більшовицької вій! 
ни, відступаючи з українських земель і бачачи основну загро! 
зу для свого панування на Україні не в гітлерівських загарбни! 
ках, а власне в революційному русі українського народу, біль! 
шовики залишили на Україні тисячі своїх аґентів, часто та! 
ємних членів компартії чи комсомолу, щоб вони здобували до! 
вір'я українського самостійницького підпілля, входили і прова! 
дили тут свою підривну зрадницьку роботу. В деяких випад! 
ках, внаслідок викликаного війною замішання і, головне, ши! 
рокого розгортання визвольно!революційної боротьби на щораз 
нових теренах, таким аґентам у деяких місцях удалося втерти! 
ся в лави українського підпілля. Тут зразу вони почали во! 
рожу українському самостійницькому рухові підривну діяль! 
ність. Слід підкреслити, що багато більшовицьких замаскова! 
них аґентів, перебуваючи на українських землях під час гітле! 
рівської окупації, вступило на службу до ґестапо та інших по! 
ліційних гітлерівських організацій для того, головно, щоб ру! 
ками німців винищувати український самостійницький рух. Де! 
які відповідні матеріяли й документи, що стосуються цієї спра! 
ви, вже опубліковано в українській підпільній пресі (див. «Ідея 

 173 



і чин» ч. 8). Щоб винищувати український самостійницький 
рух руками німців, усі більшовицькі аґенти, що були в ґеста! 
по й .у лавах українського підпілля, якнайтісніше співпрацю! 
вали. Крім цього, такі аґенти мали не допускати до викону! 
вання наказів командування УПА про боротьбу, напр., з біль! 
шовицькими партизанами, які виконували доручення Кремля, 
продерлися на Україну, немилосердно грабували українське 
селянство та, опановуючи окремі лісові комплекси, становили 
поважну перешкоду для молодої УПА. 

Найважливішим завданням внутрішньої більшовицької 
аґентури в період німецької окупації України було якнайкраще 
замаскуватися, здобути якнайбільше довір'я серед українсько� 
го самостійницького підпілля, займати в ньому керівні пости, 
щоб  зрадою завдати йому смертельного удару тоді, коли укра� 
їнські землі знову окупує червона армія. 

Це завдання — завдати смертельного удару українсько! 
му самостійницькому підпіллю — наслані аґенти мали вико! 
нати: а) зрадницькими замахами на командирів УПА, керів! 
ників підпілля (їх вони виконували звичайно під час боїв); 
б) постачати НКҐБ усі таємні накази, інструкції, документи 
та взагалі інформації про пляни й життя українського підпіл! 
ля, зокрема таємні інформації про те, де й коли відбуваються 
наради й конференції керівників підпілля, де й коли хто з 
визначних керівників переходить, де хто живе; в) саботування 
роботи, невиконування наказів, головно тоді, коли аґент зай! 
мав якесь керівне становище в підпіллі; г) скерування робо! 
ти на невластивий шлях на якомусь терені тоді, коли аґент 
займав відповідний пост; д) непотрібні бої, їх невідповідне ве! 
дення, щоб знищити в такий спосіб силу УПА (коли аґент став 
командиром), стягати репресії ворога на українську людність; 
є) ініціювання політичних виступів, що компромітують рево! 
люційний рух; є) викликування непорозумінь у підпіллі, не! 
довір'я між його учасниками; ж) розбудови ширшої сітки вну! 
трішніх аґентів в організаціях українського підпілля; з) по! 
ширювання занепадницьких настроїв серед підпільників, в пов! 
станських відділах. 

Зрадники, надіслані кремлівськими імперіялістами в ла! 
ви українського підпілля, не виконали завдання, поставленого 
їм їх хазяями. Знищити українське підпілля чи завдати йому 
дошкульніших ударів — не вдалося їм ніде. Органи безпеки 
українського підпілля зуміли вчасно викрити організовану  біль! 
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щовиками зраду та цілковито її розгромити. Все ж тут і там 
зрадницьким пострілом з!заду вдалося більшовицьким аґентам 
убити декого з командирів УПА, декого з керівників україн! 
ського підпілля, навмисним перекручуванням політичних ін! 
струкцій — завдати деякі політичяо!моральні шкоди україн! 
ському національно!визвольному рухові на деяких, хоч дуже 
малих теренах його дій, навмисним провокуванням боїв — по! 
слабити деякі відділи УПА. Всілякі пізніші намагання більшо! 
вицьких загарбників насадити зрадників в українське підпілля 
— не дало їм: жадних успіхів. 

Для насилання аґентів!внутрішників у перші місяці оку! 
пації, в теренах дій УПА більшовики широко використовували, 
нпр., «дезертирів» з ЧА. Знаючи про те, що УПА закликала 
черв ноармійц  дезертирувати з ЧА, більшовики під маскою 
дезертирів висилали в УПА своїх вишколених аґентів. Підступ 
був скоро розшифрований. 

"Я, Полікарович Степан, червоноармієць, польова пошта ч. 93355, 

останньо служив у снайперській роті в м. Ковель. Звідси лейтенант 

НКВД Міщенно вислав мене в терен із завданням розвідати, де пере! 

бувають бандерівці. Цю розвідку мав я провести на терені р!нів Камінь! 

Коширськ і Ковель. На виконання цього завдання мені дано 10 днів. 

Коли б мене під час виконування цього завдання впіймали повстанці, 

я мав удавати дезертира з червоної армії, приєднатися до них, здобути 

собі їх довір'я, узнати місця повстанських постоїв, псевда командирів, 

у відповідний момент украсти похідну торбу командира, втекти і зго! 

лоситися до найближчих органів НКВД. Звідси мали мене доставити 

до Ковеля. 

Висилаючи мене, лейтенант Міщенко наказав, що йоли я попаду 

до рук повстанців і не повернуся до НКВД, то він вивезе і знищить мою 

родину, а мене самого постарається вбити. Натомість, коли я виконаю 

завдання й повернуся — отримаю нагороду...". 

(Протокол зізнань зловленого одним з відділів УПА 12. 9. 45 р. чер! 

воноармійця!аґента   НКВД). 

Головні методи, що застосовуюсь більшовики, вербуючи 
аґентів�внутрішників, — це моральний і фізичний терор, шан� 
таж, переслідування рідні підпільників, підкупство грішми, обі~ 
цювання добрих посад у леґальному житті і т. д. і т. д. — отже 
«методи», перед якими мусить здригатися кожна чесна людина. 

В залежності від того, чи НКВД контакт з кандидатом 
на аґента має безпосередній (тоді, коли, нпр. зловлять пов! 
станця під час облави) чи посередній (через рідню, нпр.) — 
в різний спосіб відбувається саме вербування аґента. У випад! 
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ку безпосереднього контакту НКҐБ з майбутиім аґентом це 
вербування в схематинному уявленні виглядає приблизно так: 
повстанець попався у руки НКВД. Йому намагаються «показати 
насамперед безвигляднгість боротьби українського народу, зва! 
жаючи на міжнародню обстановку й непереможну силу Радян! 
ського Союзу. Потім лякають, що всі повстанці будуть до! 
щенту знищені й нікому не буде помилування, і пропонують 
співпрацю. Коли повстанець не згоджується, залякують му! 
ками, смертю, знищенням його самого й усієї його родини. При 
тому не забувають про те, щоб намалювати привабливу карти! 
ну майбутнього життя повстанця у тому випадку, коли б він 
згодишся на аґентурну роботу. Коли ж повстанець і далі не 
згоджується — починають, фізичні тортури, погрожують виво! 
зом у Сибір рідні. Коли повстанець згодиться на співпрацю 
— йому створюють відповідну, до найменших подробиць роз! 
роблену леґенду, яка б маскувала його відсутність при відді! 
лі УПА або справжні причини його випущення з НКВД, дають 
окреме перше завдання, встановлюють таємний контакт. В та! 
кий спосіб відбувається вербування через посередній контакт. 
Через рідню, через дівчину, нпр., при чому головне тут — мо! 
ральний шантаж: загрожують у випадку опору такого знай! 
деного більшовиками об'єкту, знищення його рідні, майна й 
нарешті його самого. 

Коли еакаведівські методи організації внутрішньої аґен! 
тури завдяки великій моральній стійкости учасників україн! 
ського підпілля показалися мало або цілком безуспішними, 
з особливою інтенсивністю НКВД взялося за організацію зов� 
нішньої аґентури — т. зв. популярно сексотів (від слова «сек! 
ретний сотруднік» — таємний співробітник). 

Сексоти, сексотство.— це справжня язва, яка спала на 
українське суспільство в СРСР і переслідує одну його части! 
ну вже майже 30, іншу — кілька років. Сексоти діють скрізь: 
в селі і в місті, в школах і в установах, на фабриках і в кол! 
госпних бригадах, їх треба сподіватися у добрих знайомих і 
часто, не виключене, у власній хаті. Їх усі бояться, їх нена! 
видять, і кожний у той же час знає, що сьогодні!завтра цю 
ганебну «роботу», перед якою, цілий світ здригається, може 
буде змушений виконувати сам, змушений терором, шантажем. 

Завдання сексотів — бути очима й вухами більшовиць! 
кої охранки — НКВД і НКГБ. Вони зобов'язані збирати ві� 
домості про українське  підпілля:  про  місця постоїв,  зв'язки, 
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переходи, людей, озброєння, псевда, правдиві прізвища, похо! 
дження, пляновані акції, криївки, маґазини, людей з!поміж ци! 
вільної людности, які співпрацюють з підпіллям, — і переда! 
вати їх таємно органам НКВД і НКҐБ. Вони зобов'язані зби� 
рати відомості про всіх людей свого отогення про те, що ці 
кожної пори дня й у кожному місці роблять, що говорять, що 
думають, що плянують, чого плачуть і чого сміються. Це все 
вони мають таємно передавати НКҐБ. Вони повинні поширю! 
вати різні брехливі, компромітуючі визвольний рух вістки, під! 
бурювати люд проти УПА, захитувати його віру в успішність 
і доцільність революційної боротьби, роздмухувати поразки 
УПА й заперечувати вістки про перемоги, знищувати учасни! 
ків революційного руху отрутою, підкидати різним способом 
компромітуючі, матеріяли й тим давати привід НКВД для 
арештування. Щоб виконати ці завдання, вони повинні прики! 
датися дуже часто невинними чесними людьми, часто патріо! 
тами, ворогами радянської влади (щоб потягнути когось за 
язик), часто добрими сусідами, повинні вештатися там, де мож! 
на когось стрінути з підпілля, з розвідною метою ходити в 
ліс по гриби, по дрова, ночами підсуватися під вікна своїх су! 
сідів, підслухувати що говориться усюди там, де зібралося 3!4 
людей, перебиратися часом за жебраків і йти за хлібом до 
інших сіл, до вказаних господарів, переодягатися часом за во! 
рожбитів, ходити тихо, ховатися в тінь, свердлувати все очи! 
ма, наставляти всюди вуха. 

Основні, найширше стосовані більшовиками методи орга� 
нізації сексотів — це масовий терор, всякого роду шантаж, під� 
купство. Середовище, в якому більшовики намагаються наса! 
джувати сексотів, — всі шари українського громадянства, без 
жодного огляду ні на стан, ні на вік, ні на професію. 

Українське громадянство, головно з теренів посилених дій 
українського національно!визвольного руху — це в своїй основі 
найздоровіше після війни з морального огляду громадянство 
в Европі. Тому й метода підкупства в організуванні сексотів 
може давати й фактично дає більшовикам найменший ефект. 
Тому більшовики масово застосовують проти нього дві перші 
методи:  фізичний і моральний терор, шантаж. 

Першою формою масового терору, що його метою є як 
вербування самих сексотів, так і маскування цього вербування, 
є масові арешти. Немає сьогодні на українських землях до! 
слівно ні одного села, ні одного міста, де  впродовж 1944!46 pp. 
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не відбулися б масові арешти, часто впродовж цього часу вже 
кілька разів, поголовно всього населення — від 15!річних дів! 
чат і хлопців починаючи й сивоволосими дідами та бабами кін! 
чаючи. Всі вони перейшли основні, з усіми енкаведівськими 
прийомами, допити. Всім їм, загрожуючи то найжахливішими 
тортурами, то конфіскатою майна, то усуненням з посади, то 
шантажуючи брехливими, ніби обтяжуючими дану особу да! 
ними, то просто катуючи арештованих, — НКВД підсувало 
під руки для підписання заяви про таємну співпрацю з ним 
для поборювання українського революційного руху. Здебіль! 
шого цілком невинні громадяни після таких арештів верта! 
лися додому всі сині від енкаведівських побоїв тому лише, що 
не хотіли підписати заяви про співпрацю з НКВД. 

В с. Нем'яч Підкаменецького р!ну, Львівської обл., в 
січні 1946 р. було лише 5 осіб, яких не переслухано й торту! 
ровано НКВД. 

Нерідко люди, доводжувані енкаведівськвм терором до 
краю розпуки, вкорочують собі віку. 

15. X. 45 р. в с. Козів Добромильського р!ну, Дрогоб. 
обл., повісився з цієї причини Ковалик Іван.  

Для ілюстрування того, як звичайно відбувається вер! 
бування сексотів,. наведемо оповідання одного арештованого 
НКВД селянина, демобілізованого з ЧА, інваліда першої ка! 
тегорії з с. Полонка, Луцького р!ну, Волинської обл.: 

"Мене арештували разом з іншими п'ятьма односельчанами. Я 

не знав спочатку, в чому річ, чому якраз мене закликано до НКВД. 

Коли мене привели до будинку НКВД, я побачив, що там уже чекає 

на допит більше моїх односельчан. Дочекався я і своєї черги. Закли! 

нано мене. Розмова почалася від персональних даних, від біографії. 

Відтак випитувано мене про сім'ю, родину, соціяльний стан тощо. Далі 

начальник НКВД пропонує, мені співпрацю з НКВД, за що, розумієть! 

ся, обіцяє матеріальну допомогу та винагороду  радянської влади. За! 

скочений такою нахабною пропозицією, я згубив язика в роті, не міг 

процідити слова. Енкаведист вів далі: 'Будете нам доносити, коли й до 

кого у вашому селі заходять бандерівці, розвідувати, в кого вони ма! 

ють свої криївки, хто їм допомагав харчами та в інших справах, хто з 

селян співпрацює з бандерівцями або постійно з ними перебуває. А 

якщо, може, боїтеся, щоб хтось не довідався, про те, що ви співпра! 

цюєте з НКВД, то ми це вміємо зробити так, що ніхто в цьому кінця 

не дійде. Ви до нас самі заходити не будете. Що там будете мати, то 

перекажете через свою родину, або кревних із іншого села, або ми 

закличемо в район до НКВД кільканадцять осіб, які з нами не спів! 

працюють, і в тому числі покличемо й вас, що ніхто й не довідається, 
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в чому річ. А якщо будемо в селі і схочемо до вас зайти, то ми пе! 

ред тим відвідаємо багато інших господарів так, що вас ніхто не буде 

підозрівати... Я почав відмовлятися, показую йому свої палиці, на які 

спираюся, та тверджу, що й по хаті не можу перейти, а не то, щоб 

ходити по селі та збирати вістки. Але енкаведист і слухати не хоче. 

Говорить, що таких, як я, йому якраз потрібно, бо це ні для кого не 

буде підозрілим. Підсував мені якісь папери, ним пописані й каже, 

щоб я розписався. Я не згодився розписатися. Енкаведист скочив мов 

спарений, почервонів увесь і вже не привітно як спочатку, а люто, мов  

змія, накинувся на мене з різними лайками (і в "Бога" і в "матір* і 

в "батька"). 'Я тебе, каже, як пса, замкну, ти такий самий бандит, 

як і всі інші українці*. 'Робіть, що хочете, кажу йому, навіть застрільте, 

а я нічого не знаю, нікуди не ходжу, нічого вам не можу сказати. Ен! 

каведист ще більше озвірів. Після того забрав мене, відвів до якоїсь 

дривітні, замкнув на ключ і сам пішов геть. Я мерз аж до самої ночі 

(це було взимку), думав, що може, не випустять додому. Але увечері 

енкаведист закликав мене знову до канцелярії та знову почав від то! 

го самого. Енкаведист почав загрожувати мені, що знищить мене ра! 

зом з родиною та господарством і вишле мене туди, де мої батьки 

(батьків моїх вивезли більшовики на Сибір 1940 p.). Я вже мовчав. 

Енкаведист знову підсував мені підписати ті самі папери, Я таки не 

згодився підписати. Тоді він написав іншу заяву, в якій говорилося, що 

я не визнаю радянської влади, не підпорядковуюся їй, не хочу з нею 

співпрацювати й ту заяву дає мені знову підписати. Я і цього не під! 

писав, посилаючись на те, що радянську владу визнаю, пролляв за 

неї на фронті свою кров і тепер не здужаю навіть ходити, а не то, 

що виконувати таку роботу. Енкаведист знову почав клясти і гримати 

на мене. Далі бачачи, що я таки не згоджуся, заявляє, що коли я роз! 

кажу комусь про те, що мені говорили в НКВД, то дістану 10 років 

тюрми. При цьому каже, що як до мене зайдуть бандерівці, то я маю 

про це повідомити НКВД. 'Але дивись, ми за тобою простежимо' — по! 

грожує наганом. Я вже на це мусів згодитися. Енкаведист віддав мені 

мої особисті документи, що перед тим був відібрав, І з брутальною лай! 

кою, схопивши за комір, випхнув за двері. І так, поки я пришкандибав 

додому з Луцька, то вже і північ була...". 

Як ми вже сказали, НКВД намагається вербувати сек! 
сотів з!поміж усіх шарів українського суспільства. Не зали� 
шають у спокою навіть духівництво і за допомогою терору і 
шантажу намагаються змусити до співпраці навіть і його. 
Стверджено, що багато вчителів, присиланих на роботу в За! 
хідні області УРСР із східніх областей, відбули спеціяльні курси 
аґентурної роботи й мусіли підписати заяву про співпрацю з 
НКВД для поборювання українського визвольного руху. 
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Зокрема, масові арешти проводило й проводить НКВД 
серед молодих дівчат. Всіх їх жахливо б'ють під час допитів 
і примушують підписувати заяви про співпрацю. В тюрмах, а 
ними є часто школи, чи будь!які інші знищені будинки, льохи, 
гаражі, п'яні енкаведисти влаштовують дикі оргії, ґвалтуючи 
й заражуючи дівчат венеричними недугами. 

Одна дівчина, випущена з тюрми в м. Лопатки, Львів! 
ської обл., в травні 1945 р. зізнала, що була зґвалтована 50! 
ма енкаведистами. 

Шантажем найчастіше й найширше послуговується 
НКВД тоді, коли хтось: а) чим!небудь «провиниться» перед ра! 
дянською владою (хтось з родини в в підпіллі, за кордоном, 
має на своєму рахунку обтяжуючі зізнання, обтяжуючі про! 
вокаційно шдкинені матеріяли, донос сексотів); б) економічно 
залежний від держави (працює в адміністрації, в державній 
установі, в державному підприємстві, в шкільництві); в) під! 
лягає переслідуванню радянської влади через свій майновий 
стан (куркуль, купець). 

Всі перераховані категорії людей шантажує НКВД в 
різний спосіб. Коли хтось чимнебудь «винуватий» перед радян! 
ською владою, йому загрожують арештом і вивозом на Сибір. 
Як дошку рятунку пропонують таємну співпрацю з НКВД. 
Коли хтось працює у державній установі, на заводі, йому про! 
понують: або співпрацю, або звільнення з праці й перекинен! 
ня на роботу в глиб СРСР. Коли хтось куркуль, йому гово! 
рять: «ти знаєш, що радянська влада  ліквідує куркулів, хо! 
чеш зберегти своє майно й життя — згодися на співпрацю». 
Вишукана через НКҐБ жертва має до вибору або співпрацю, 
або тюрму, або Сибір. Треба направду дуже сильних мораль! 
но людей, які не вхопилися б за пропоновану «дошку рятун! 
ку». А тому, що супроти радянської влади «винний» майже 
кожний громадянин, то не важко уявити, в яких маштабах 
організує НКВД сексотів. Цілком не буде перебільшено, ко! 
ли скажемо, що в СРСР що 9!10 громадянин змушеяий фор! 
мально співпрацювати з НКВД. Інша справа, що дуже часто 
всі зусилля НКҐБ кінчаються, що такий кандидат у еекеоти 
формально підписує заяву про співпрацю або лише на обіцян! 
ці доносити. І в тому випадку українське громадянство пока! 
зує подиву гідну відпорність. 

Намагаються більшовики організувати сексотів і серед 
школярів  та  шкільних дітей.  Цих  вони заохочують  до доно! 
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щицтва на підпільників солодощами, грішми, а то й погроза! 
ми арештувати й бити чи просто биттям. Шкільні діти повин! 
ні про все доносити піонервожатій або комсоргові (там де во! 
ни є). Зокрема, змушують школярів доносити на їх рідню, су! 
сідів  (місто Тернопіль). 

Є багато випадків (м. Чортків і інші), що більшовицьким 
лікарям доругає НКВД лікувати українців лише з умовою, 
що вони стануть сексотами НКВД. По деяких шпиталях ліка! 
рі, резиденти НКВД, ставлять вимоги пацієнтам, що потре! 
бують операції, погодитися на донощицтво або їх позбавлять 
будь!якої лікарської допомоги — це значить померти або бу! 
ти калікою. 

Організовуючи на кожному кроці під терором зраду, 
більшовики намагаються не лише завдати в цей спосіб смер! 
тельного удару революційному підпіллю. Роблячи зі зради гро� 
мадський обов'язок, громадянську чесноту, вони намагаються 
в такий спосіб також розкласти цілковито, до основ, (все укра! 
їнське громадянство. Знищивши, перемішавши догори ногами 
всі дотеперішні норми громадської та релігійної моралі, ети� 
ки, більшовики намагаються кинути українське суспільство в 
багно братовбивчої війни, взаємного винищування, такими бру� 
дними засобами, як терор, шантаж, брехня, вони намагаються 
примусити, щоб знищував брат брата. Методи боротьби знову 
гідні лише більшовиків. 

Іншим основним засобом боротьби більшовицьких оку� 
пантів проти українського революційного підпілля є провокація. 

На основі занотованих фактів можна, встановити, що 
більшовики, організуючи провокацію, переслідують такі три 
основні цілі: а) замасковано втертися у підпілля й тут уже 
одверто в коротких боях знищувати всіх його учасників та при! 
хильників; б) під маскою УПА культивувати бандитизм, щоб 
таким способом (а також усілякими іншими способами) ком! 
промітувати революційну боротьбу, підбурювати українську 
людність проти революційного руху; в) поширюючи брехливі 
відомості про окремих революціонерів, сіяти недовір'я між 
учасниками шдпілля і змушувати їх таким чином до самови! 
нищування.  

1945!46 pp. на теренах дій революційного підпілля май! 
же щоденним явищем є переодягання евкаведистів за повстан! 
ців. Щоб розконспірувати підпільні зв'язкові пункти, злови! 
ти зв'язкових, дістатися до окремих керівників підпілля й там 
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їх знищити, енкаведисти вбираються так, як найчастіше вби! 
раються повстанці: беруть різну зброю, на шапки обов'язково 
чіпляють тризуб і, розмовляючи між собою лише по!україн! 
ськи, заходять над вечір у село. Усіх стрічних здоровлять ли! 
ше привітом «Слава Україні». В селі заходять до такої хати, 
куди за отриманими інформащями, часто заходять, повстанці. 
Там намагаються сконтактуватися зі зв'язковим і, якщо це їм 
пощастить, відразу такого зв'язкового арештують, або кажуть, 
щоб вів їх до когось із підпільників. Якщо зв'язковий вчасно 
не зорієнтується, у чому справа, то енкаведисти можуть дійти 
туди, куди їм потрібно. Це, одначе, буває дуже рідко. Досвід 
конспірації і, дуже часто, підпільна інтуїція допомагають вчас! 
но розшифрувати провокатора. 

Навіть тоді, коли енкаведисти нічого не знають про під! 
пільні зв'язки, вони, перебрані вночі заходять до будь!якої 
хати, поводяться саме так, як повстанці, і намагаються здобу! 
ти довір'я господаря. Розраховуючи на те, що при масовості 
українського революційного руху це все може бути добре за! 
конспіроване і що більшість людей у селі знає, хто, нпр., най! 
частіше водить повстанців — енкаведисти домагаються у цьо! 
го господаря «зв'язку». Якщо господар не зорієнтується, що 
має діло з підлим підступом, і знає про зв'язок — підступ 
може бути здійснений. Це, однак, також велика рідкість. 

Коли з підступом більшовикам поведеться, вони з роз! 
конспірованим підпільником чи співробітником підпілля роз! 
правляються з садистичною жорстокістю. З такою ж жорсто! 
кістю вони розправляються з кожним тим, хто їх розконспірує 
перед людністю. 

29. 4. 45 р. в с. Солуків, Долинського району, Стани! 
славівської обл., переодягнені за повстанців енкаведисти по! 
нелюдськи побили селянку Марчук Анну за те, що вона зараз 
же в першій хаті попередила, що веде не повстанців, а енка! 
ведистів. 

16. 3. 46 р. в с. Підлипці, Золочівського р!ну, Львівеьк. 
обл., переодягнені за повстанців енкаведисти спровокували од! 
ного господаря і дві дівчини. Дівчата збирали їм харчі. Зараз 
по тім їх енкаведисти заарештували й по не!людськи били. 

До якого підступу удаються більшовики, щоб лише здо! 
бути довір'я населення і вдертися на підпільні зв'язки, свід! 
чать два випадки. На весні 1946 р. в Большовецькому р!ні, Ста! 
ниславівської обл., більшовики, переодягнені  за повстанців, 2 
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рази робили засідки над дорогою, обстрілювали переїжджаючі 
власні авта, брали ніби в полон енкаведівських офіцерів із рай� 
центру, з'являлися з ними в селі, дуже вперто домагалися 
зв'язку, щоб передати цих «полонених» відповідним вищим під! 
пільним органам. Підступ, хоч як хитрий, не вдався. 

Виступаючи під маскою українських повстанців, більшо! 
вики завжди поводяться супроти українського населення бру� 
тально, no�бандитському. Це діється головно тоді, коли їм не 
поведеться зловити жодного зв'язку. 

31. 3. 46 р. в с. Опліцько, Лопатинського р!ну, Львівськ. 
обл., більшовицька банда під маскою боївки СБ добивалася 
до хати одного господаря. Коли господар не хотів їх впусти! 
ти до середини, вони вдерлися туди силою, побили до крови 
господаря та його жінку й під закидом, що господар з жін! 
кою сексоти, забрали їх до лісу. Тут знущалися з них цілу ніч. 

19. 11. 1945 р. в с. Кійданів, Бучацького р!ну, Терноп. 
обл., переодягнені за повстанців більшовики пограбували й по! 
били багатьох селян. Між пограбованими був один демобілі! 
зований з ЧА. Він, впізнавши в тих, що його грабували, енка! 
ведистів із райцентру, другого дня пішов до НКВД по свою 
пограбовану власність. Там йому загрозити розстрілом, якщо 
він ровконспірує перед людьми, хто робив наскок. 

27. 1. 1946 р. в с. Березовиця Велика, Микулинецького 
р!ну, Терноп. обл., більшовики під маскою українських пов! 
станців арештували гром. Рогату Анну, зав'язали їй очі й так 
завели в льох, ніби до криївки. Дівчина, орієнтуючись у чиїх 
вона руках, не признавалася ні в чому. На «слідстві» більшо! 
вики її жахливо катували і, скатовану, вкинули в поблизь! 
кий каменолом. Другої ночі повторили це саме. По «слідстві» 
залишили дівчину із зав'язаними очима на замерзлій річці. 

Цілий грудень 1945 р. на терені р!нів Рокітно, Межиріч, 
Гоща, Корець, Рівенської обл., під маскою УПА діяла прово! 
каторська група, яка дощенту пограбувала людність цих ра! 
йонів. 

1. 2. 1946 р. вночі в селі Мишковичі, Микулинецького 
р!ну, Терноп. обл., переодягнені за повстанців енкаведисти за! 
арештували Вербило Ксеню. Нічого від неї не довідавшись, те! 
роризовану жінку кинули більшовики в річку. 

"...Крім попередніх завдань (розвідка — ред.), я мав грабувати в 

украінського населення харчі, одяг, гроші й потім ширити вістки, що 

грабіж  учинили  українські повстанці.  Награбованим  майном  я  мав  діли! 
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тися   з  лейт.  Траченком   та  уповноваженим   НКВД   в   .   Жадова   Стара 

(Чернівецька   обл.)   мол.  лейт.  Ленюком...". 

(Витяг    з    протоколу,   списаного   органами    Служби    Безпеки   з   гром. 

Варбіра   Івана,   аґентурне   псевдо   "Олякс",   який   був   таємним   аґентом 

НКВД). 

             Щоб деморалізувати українську людність, компроміту! 
вати український самостійницький революційний рух, більшо! 
вики усною пропаґандою, листівками поширюють різні брехли� 
ві повідомлення про зчинені бої з відділами УПА, що в них ці 
відділи зазнали ніби величезних втрат, про смерть окремих, 
знаних населенню командирів УПА, про морди невинного ци� 
вільного населення, виконувані ніби повстанцями (завжди пев� 
на річ, більшовики використовують морди, вчинені самим 
НКВД), подають факти, яких взагалі не було, або перекручу� 
ють їх. Щоб деморалізувати населення ніби поразками УПА, 
більшовики режисерують часто цілі бої з участю навіть сотень, 
в яких по одному боці беруть угасть умундировані енкаведи� 
сти, а по другому такі ж самі енкаведисти, лише перебрані за 
повстанців. В таких боях звичайно по перших кількох пострі! 
лах більшовиків «повстанський командир» дає наказ здаватися 
більшовикам. Енкаведисти — «повстанці» кидають зброю, під! 
носять руки догори, ввесь відділ здається більшовикам у по! 
лон. Зрозуміло, що такий зарежисерованйй бій більшовики ніко! 
ли не забувають зфільмувати й потім висвітлювати по всій Укра! 
їні. Українське населення, одначе, дуже добре знає більшови! 
ків, щоб не зорієнтуватися в підлому більшовицькому підступі. 
Щоб ще більше дезорієнтувати людність, де більшовиць! 
кий підступ, а де правда, щоб ще більше унеможливити йому 
відрізняти своїх від ворогів, повстанців від більшовиків, і так 
знеохочувати його до революційної боротьби і щоб, також зро! 
бити замішання в підпіллі, утруднити йому рух, — більшови� 
ки організують окремі провокаційні бойові групи. 

В ці групи, крім епеціяльно вишколених енкаведистів, 
яких є більшість, входять звичайно також полонені і зловлені 
енкаведівським терором повстанці. Групами керують енкаведів! 
ські офіцери. Тактика — цілковито партизанська. Ведуть себе 
в терені конспіративно, рідко заходять до сіл, уникають час! 
тих зустрічей з людьми, зашиваються в кущі, до найменших 
деталів наслідують партизанський побут УПА. Всі одягнені 
по!повстанському, говорять українською мовою. Їх завданням 
— робити засідки на лісових просіках, стежках, контролювати 
окремі сектори лісу, контактуватися  з  меншими повстанськи! 
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ми відділами, командирами УПА, чи керівниками підпілля і 
знищувати їх у близькому рукопашному бою. В селах вони ви! 
дають себе за групу якогось загальновідомого в тому терені 
відділу УПА, яка ніби відбилася від нього під час бою й те! 
пер шукає зв'язку, домагаються харчів, одягу, грошей, гра! 
бують це все в людей, нарікають на своїх командирів, керів! 
ників підпілля, б'ють населення, культивують бандитизм у точ! 
ному розумінні того слова. Мета цієї боротьби, крім намаган! 
ня роздобути відомості про підпілля, — своєю бандитською по� 
ведінкою обурити людність проти УПА, проти підпілля, зде� 
моралізувати їі, відірвати від співпраці з підпіллям, відтягну� 
ти їі від самостійницької боротьби. 

Керуючи безпосередньо (чи посередньо) такими бойови! 
ми провокаційними групами, енкаведівські офіцери разом з ен! 
каведистами примушують зламаних терором колишніх пов! 
станців на очах народу виконувати найбільші звірства. Самі 
при тому ховаються за спини своїх жертв, щоб усю ненависть 
людности звернути проти цих колишніх повстанців і, тим са! 
мим, проти УПА й революційного руху взагалі. Про безмежну 
підлість цього прийому не доводиться багато говорити. 

В Козинському р!ні, Рівенської обл., на весні 1946 р. про! 
довжувала діяти провокаційна банда т. зв. ОЗОНА, створена 
НКВД з райцентру Демидів. Не зважаючи на те, що всіх чле! 
нів цієї банди вже цілком розконспірувало населення цього, 
району й воно добре знає, з ким має діло, банда продовжує 
свою діяльність під маскою повстанців. Вона навіть виступає 
під маскою УПА тоді, коли арештують родини повстанців, або 
осіб, яких підозрівають у співпраці з повстанцями. Роблять це 
в такий спосіб: арештують уночі, заводять у поблизький ліс 
і тут, застосовуючи нелюдських тортур (зв'язують руки, пе! 
ресаджують через них поліна і, встромлюючи між коліна й 
руки дрючок, підвішують і б'ють до крови), змушують вида! 
вати повстанців, чи просто тих, хто ховається від мобілізації 
в ЧА. Так арештували й били ці бандити Бойчук Василину. 
Непритомну жіішку підвезли вночі під село й залишили в при! 
дорожньому рові. Це ж саме зробили й з дочкою цісї жінки 
— Олею.  

Широко застосовують також більшовики фабрикування 
й поширювання всіляких брехливих, компромітуючих окремих 
учасників підпілля, вісток, щоб посіяти до них недовір'я се! 
ред їх як підпільного, так і леґального оточення. Найчастіше 
більшовики поширюють у різний спосіб про ніби співпрацю де� 
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яких визначних підпільників з НКВД. Мета цього прийому — 
знищувати підпілля його власними руками. 

На весні 1946 р. в Буському і Олеському р!нах Львів! 
ської обл., під час облав з'явилася сила різних листів, записок, 
адресованих командирам і підпільникам, з яких виходило, що 
адресат має вже ніби таємний контакт з НКВД, що вія уже 
виконав низку завдань, що йому дають нові завдання і т. д. 
Все це, якщо йдеться про техніку виконання, НКВД провело 
дуже зручно. Треба було великого сприту підпілля й деякого 
часу, щоб зорієнтуватися в усьому цьому підступі. 

Щоб скомпромітувати особливо морально стійких пов! 
станців чи революціонерів, що потрапляють їм до рук і яких 
жодними тортурами не можна заломити, більшовики навмисно 
водять їх по залюднених місцях, щоб населення бачило цих 
повстанців і вважало їх за зрадників (випадок у лютому 1946 
р. в с. Підпечерах, Станиславівського р!ну). 

Часто НКВД таємно (через сексотів) підкидає обтяжую� 
чі матеріяли окремим, невигідним йому громадянам, щоб мати 
формальний привід їх арештувати, конфіскувати майно, тор! 
турувати, шантажувати, вербуючи в сексоти. 

18. 2. 46 р. в с. Тростянець, Золочівського р!ну, Львів! 
ської обл., НКВД арештувало священика, голову сільради, 
учителя та всіх десятників тому, що в них ніби були закопані 
автомати. Як виявилося, автомати підкинули самі більшовики. 

В с. Ключів Великий, Печеніжинського р!ну, Станисла! 
вівської обл., селянинові Васильчукові Василеві енкаведисти 
підкинули огидно замордованого й з надпаленими руками тру! 
па. Ця провокація правила сталінським бандитам за привід кон! 
фіскувати майно цього господаря, а крім цього, за засадою 
збірної відповідальности, й ще 30 господарів. 

 Картину того, як широко більшовики в боротьбі проти 
українського революційного руху застосовують провокацію, до! 
повнимо ще одним «прийомом». 

На терені Горохівського, Лубенського, Демидівського 
р!нів — Рівенської обл., НКВД під маскою ОУН створило сітку 
підпільної організації, побудовану за всіми вимогами власне 
ОУН: відповідними постами, зв'язками, роботою. Мета такої 
організації це, поперше, втягнути до своїх лав ввесь револю! 
ційний елемент, щоб при першій!ліпшій нагоді його цілком 
зліквідувати, і подруге, під 'маскою революційного руху вести 
компромітуючу цей рух діяльність. 
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Такі спроби творення під маскою підпілля провокативних 
організацій були в багатьох інших місцях. Зокрема, такі орга� 
нізації творить НКВД по школах, щоб втягати до них найза! 
пальнішу, патріотичну, але недосвічену молодь і її потім зни! 
щувати. 

*** 

Одним із основних фактів сили українського революцій! 
ного підпілля на українськихх землях є всебічна підтримка 
цього руху від якнайширших мас українського громадянства. 
Ця справа дуже добре відома більшовикам і вони намагають� 
ся за будь�яку ціну довести до розриву між підпіллям і леґаль� 
ною частиною громадянства, всілякими способами відірвати гро� 
мадянство від українського самостійницького руху. 

Щоб осягнути цю мету вони, силою обставин, не спро! 
можні знайти жодного іншого ефективного засобу, крім терору, 
вони саме цей єдиний засіб застосовують дуже широко, з не� 
чуваною дотепер у світі жорстокістю й садизмом. 

Масові облави на українські села й міста з участю кіль! 
катисячних загонів спецвійськ НКВД, озброєних найновішою 
військовою технікою, масові арешти, побої, знущання, торту! 
руваняя, морди, часто зовсім непричетних людей, вивози на Си! 
бір, конфіската майна, спалювання цілих сіл, окремих госпо! 
дарств, розстріли соток мирних жителів — загальне щоденне 
явище на українських землях в період 1944!46 pp. Таких стра! 
хіть ще ніколи в своїй історії не переживала не то жодна країна 
в світі, а навіть і Україна, якій доля судила вже багато ба! 
чити й пережити за ввесь час своєї історії. Супроти того, що 
діється тепер на Україні, що виконують тепер на українських 
землях більшовицькі загарбники, бліднуть навіть усі страхіт! 
тя татарських нападів, що становлять найкривавішу сторінку 
дотеперішної історії Східньої Европи. Здається, що навіть у 
найзлочиннішій уяві (крім, певна річ, більшовицьких злочин! 
ців) кільканадцять років тому не змогли повстати образи та! 
кого терору, таких знущань з людей, з усього народу, як те! 
пер на Україні. А те, що діється тепер на Україні і про що нам 
доводиться писати, це не вифантазуваний макабричний образ, 
— це якнайреальніша дійсність, дійсність кожного дня на укра! 
їнських землях, дійсність, у якій примушені жити 40 мільйонів 
українців. 

Спробуємо коротко накреслити найтиповішу щодо цього 
становища на Україні за останні роки картину. 
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Світає. Село Н. обступлене сотнями спецвідділів НКВД. 
Довкола села горять вогні. При них гріються, сплять, сидять 
чекісти. Всі виходи з села бльокують сильні застави. На всіх 
домінуючих над тереном пунктах кулеметні гнізда. Село ото! 
чує один ланцюг енкаведистів. Там, далі, під лісом, заліг дру! 
гий ланцюг. Десь у корчах, замасковані, заведені, глухо гу! 
дуть 2!3 легкі танки, панцерні авта. По всіх стежках і дорогах 
снують густі патрулі. З ними — спеціяльно вишколені собаки. 
Ще тільки кілька хвилин — і вся ця причаєна банда, наць! 
кована політруками, розбещена до неймовірности вічним мор! 
дуванням, виголодніла, перемерзла, часто п'яна, — заллє, за! 
топить мирне українське село. Ще тільки кілька хвилин, — і 
почнеться горе — на українських землях облава. 

От вона вже починається. Сотні людей відриваються від 
погасаючих вогнів з приготованою до пострілу зброєю, з дов! 
гими дротами для шукання криївок вдираються в село. Бре! 
шуть собаки. Чути перші удари крісів об замкнені двері. Чу! 
ти, як вилітають перші вибиті вікна. Чути тут і там брудну 
московську лайку. Вибігають із сонних хат люди в білизні. 
Скоро зникають знову. Тут і там розлягається плач вирваних 
зі сну дітей, тут і там чути голосіння зляканих жінок. 

Ще кілька хвилин — і над селом здіймається і стоїть 
один суцільний гул: гул матюків п'яних енкаведистів, лементу 
жінок, дітей, черги автоматів і кулеметів, брязкіт розбитого 
скла й товченого посуду. 

На кожному подвір'ї група з 20!30 більшовицьких бан! 
дитів. Всі озброєні, крім автоматів, ґранат, довгими твердими 
дротами. Розбивають загати, перекидають стоги, викидають 
снопи із стодол. В хатах розвалюють печі. Зривають підлоги. 
Часто буває, що розбуджена господиня ще не вспіла вбрати! 
ся, як уже її господарство являє собою лише саму велику руї! 
ну. Шукають криївок, підпільників. 

Не найшли нічого. Вскакують ще раз до хат. Кажуть 
готовити собі сніданок: яйця, печену качку, самогон, варени! 
ки. Коли господиня проситься, що цього всього не має, — б'ють 
прикладами, шомполами, копають ногами. 

Перекидають усе в коморі, в скрині. Один повз плечі 
одного вже ховає щось у кишеню: краде. Кілька ласими очи! 
ма дивляться на молоду дівчину, — дочку господині. Госпо! 
диня!мати дрижить. Вона знає, що це означає. Хоче, щоб дів! 
чина кудись вийшла. Та на цей раз небезпека загрожує не з 
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цього боку; дівчини не ґвалтують, а заарештовують. Плач ма! 
тері і брудна лайка енкаведистів. 

В сусідів знайшли криївку. Розриваються ґранати. Ви! 
тягають когось, хто сам застрілився в криївці. Потім із кри! 
ївки вискакує ще два чоловіки з кулеметом і автоматом. Б'ють 
по енкаведистах. Та становище їх безрадне. Два проти тридця! 
ти. Гучне: «Хай живе самостійна Україна!» — один падає від 
куль енкаведистів, другий стріляє собі в голову з власної пі! 
столі. За хвилину з місця, де було господарство, б'є в небо 
стовп полум'я й диму. 

Біля вогню енкаведасти розправляються з власницею 
господарства. Допитують хто в неї жив, як називається, що 
робив. Господиня не признається. Її серед тортур замордову! 
ють. Труп кидають у вогонь. Кидають у вогонь також трупи 
двох побитих повстанців. Їм лише відрубано голови, щоб за! 
везти їх у райцентр. Трупа третього повстанця, який видаєть! 
ся командиром, заберуть у райцентр цілого. В небо б'є гул, 
стовп диму й полум'я, запах паленого людського тіла... 

З іншої хати енкаведисти принесли присмажену качку й 
самогон. Починають біля вогню «сніданок». Від запаху пече! 
ного людського тіла робиться так млосно, що не можна витри! 
мати. Енкаведисти п'ють за «совєтськую власть» і приміряють 
щойно стягнені з побитих повстанців закривавлені чоботи. В 
будинку школи примістилися слідчі НКВД. Навчання під час 
облави не відбувається. Біля слідчих купа паперів. З усіх кін! 
ців села ведуть сюди під конвоєм арештованих. Женуть жінок, 
чоловіків, дітей і старих. Їх під вечір — сотні. Свистять шом! 
поли, бризкає з!під розсіченої шкіри кров. Підсувають підпи! 
сати заяви про співпрацю з НКВД. За всяку ціну хочуть здо! 
бути відомості про підпілля. Одних переслухують відразу, ін! 
ших відвозять автомашинами в райцентр. 

Облава триває чотири дні. Нарешті, коли навіть най! 
менша соломинка зрушена зі свого місця, коли все село вигля! 
дає, як один велетенський смітник, коли щонайменше 80% 
мешканців села заарештовано, переслухано, побито — облава 
кінчається. Зо співом «Я друґой такой страни нє знаю, ґдє так 
вольно дишет чєлавєк...», з брудною лайкою на адресу укра! 
їнського підпілля, «мєстнаґо насєлєнія»,«самостоятєльной Ук! 
раїни» спецвідділ НКВД від'їжджає із села Н. Люди падають 
навколішки, підносять руки до неба і просять Бога, щоб ця 
облава... не повторилася знову завтра... 
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Накреслена картина — це лише дуже!дуже неповний, 
блідий, схематичний нарис того, що в умовах більшовицької 
окупації на українських землях у pp. 1944!46 називається обла! 
вою в усіх її варіянтах. А саме облава — це основний засіб 
здійснювання на Україні більшовицькими загарбниками їх вла! 
ди, основний засіб «прибирання до рук» волелюбного україн! 
ського народу, повсталого до збройної оборони належних прав. 
За допомогою облав стягають податки, позики, поставки, обла! 
вами забирають на каторжні роботи на Урал, Донбас, в Куз! 
бас, за допомогою облав «організують» з українського насе! 
лення «істрєбітєльні батальйони», міліцію, за допомогою об! 
лав борються з українським революційним підпіллям. 

Часто облави відбувалися одночасно в більшій кількості 
сіл, часто в цілому районі (25!30 сіл), або навіть в кількох 
районах. Тоді охоплена облавою територія обертається у фрон! 
товий відтинок у цілковитому цього слова значенні. Скрізь 
більшовики копають окопи, скрізь роблять кулеметні застави, 
скрізь снують густі патрулі, густо розтягаються телефонні про! 
води, скрізь у селах, поза селами, попід лісами, в усіх чагар! 
никах повно війська, цілими днями не вмовкають кулемети, 
автомати, рвуться ґранати, горять будинки. Арештують і під! 
дають основним допитам десятки тисяч людей, тисячі людей 
катують, сотні родин вивозять на Сибір, цілі десятки людей 
на місці без суду розстрілюють. 

Ось як нормує в одному випадку своїм наказом таку 
масову облавову акцію керівник великої весняної облави на 
Гуцульщині 1945 р. — енкаведівський полковник Щербина: 

"1) В усі населені пункти району виставити військові ґарнізони. 

3) З 15 квітня ц. р. і до особливого розпорядження заборонити всім, 

без винятку, громадянам пересуватися в межах районів з одного на! 

селеного пункту до другого без спеціяльного на те дозволу військових 

начальників, дислокованих у населених пунктах. 4) Усіх громадян, що 

без вищезгаданого дозволу пересуватимуться по районах, негайно аре! 

штувати і приставляти у в'язницю. 6) Всі громадяни, в яких ховаються 

бандити й ті, що ухиляються від мобілізації до ЧА, негайно мусять 

заявити про це військовому начальникові. В протилежному разі, їх при 

виявленні в них тих, що ховаються, негайно арештувати, а їхні сім’ї ви! 

везти для виселення. 7) Всі військові начальники мусять провести ре! 

тельний обшук усіх будівель, городів та місцевостей у всіх районах, 

щоб виявити та арештувати бандитів, які ховаються, їх посібників і тих, 

що ухиляються від мобілізації до ЧА; осіб, що чинять опір, знищити. 

8) Членів сімей, які ховаються від радянської влади, негайно вивозити 

в  райцентр  на  збірний   пункт, до  дальшого  виселення  їх у  Сибір". 

190 



Крім облав, більшовики дуже часто проводять окремі 
терористичні наскоки на села меншими силами. Такий теро� 
ристичний наскок на село — це облава в мініятюрі. Тому й 
довше не будемо над цим зупинятися. 

Почавши від осени 1945 p., на всій території України, 
охопленій українським революційно!визвольним рухом, москов� 
сько�більшовицькі окупанти, для успішнішого придушування 
визвольної боротьби українського народу, почали розміщувати 
т. зв. ґарнізони, тобто військові залоги силою від 20�200 чол. 
(залежно від стратегічної важливости пункту). В січні 1946 р. 
розміщено ґарнізони дослівно майже в усіх селах. Від квітня 
1946 р. залишено їх тут майже 60%. Вся територія, зайнята 
військовими ґарнізонами, обернулася в один великий військо! 
вий табір. Над усією країною запанувала цілковита сваволя 
НКВД. Терор набув ще гостріших форм, дійшов до ще біль! 
ших розмірів. 

Дуже послідовно щодо українського громадянства біль! 
шовики застосовують засаду родинної відповідальности. Зааре! 
штовують, піддають тортурам, вивозять на Сибір не лише чле! 
нів ближчої рідні повстанців і підпільників, а й дуже часто 
далеких родичів. Переслідує НКВД не лише родини актив! 
них учасників революційного підпілля, а й родини всіх, на! 
віть не обов'язково політичних, еміґрантів. 

Завжди, одначе, з найбільшою жорстокістю пересліду� 
ють батьків, жінок, чоловіків і дітей — найближчу рідню 
учасників революційного підпілля й УПА. Ніколи — ні вдень, 
ні вночі — вони не можуть почувати себе скільки!небудь без! 
печними. Вони завжди, кожної хвилини, можуть сподіватися на! 
лету енкаведівських бандитів. Поведінка завжди однакова. Гру! 
ба лайка, постійні питання, де брат, чоловік, син, дочка: «ви 
всі бандити», «всіх вистріляємо, як псів», «у нас на Сибірі для 
вас усіх місця вистачить»; руйнують помешкання, конфіску! 
ють окремі речі з хатньої обстановки, грабують усе, що лише 
можна взяти й що лише має яку!небудь вартість; цілими го! 
динами переслухують, б'ють до крови, до непритомности, аре! 
штують, вивозять до тюрми, знову катують, допитуючи про 
тих членів рідні, що в підпіллі. Загрожують вивозом, розстрі! 
лом, звільняють з в'язниці, щоб по кількох днях знову почи! 
нати допит наново. Обіцяють звільнити тоді, коли арештова! 
ний зобов'яжеться доносити НКВД на того члена рідні, який 
в підпіллі.  Арештовують або  когось з членів  родини,  або  й 
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цілу рідню. Арештованим доводиться прощатися з життям і 
зо світом уже назавжди. Арештовують, як правило, вночі, ви! 
ривають зо сну лише в білизні й дуже часто не дають із со! 
бою нічого більше взяти, не зважаючи на температуру надворі. 
Арештовують часто жінок з малими дітьми, чоловіків з жінка! 
ми. Перед ув'язненням їх розділюють. Так, розділених, окремо 
матір, окремо кількарічну дитину, окремо чоловіка, окремо жін! 
ку, після засудження висилають на Сибір. Під час перебуван! 
ня в тюрмі найчастіше не приймають жодних передач. Діти, 
жінки, старі вмирають уже часто в тюрмах. На Сибірі вони 
витримують не більше року!двох. 

На весні 1945 р. в пересильному таборі в м. Трускавець 
(Дрогоб. обл.) містилося 420 осіб — членів родин українських 
підпільників. Тут було 70% жінок і 30% чоловіків, 60% ді! 
тей та 30% старих. 

5. IV. 46 р. в с. Колодруби, Комарнянського р!ну, Дро! 
гоб. обл., НКВД вивезло на Сибір 6 родин, із с. Повергів, того 
ж р!ну — також 6 родин. Вивезені родини — це родини впалих 
повстанців. 

В с. Рідків, Козинського р!ну, Рівенської обл., всіх лю! 
дей, що їх сини, брати, батьки чи чоловіки в УПА, НКВД ви! 
слало на роботу в Донбас. 

В квітні 1946 р. в Любешівському р!ні, Волинської обл., 
НКВД заарештувало всі родини повстанців. Все майно цих 
родин пограбувало НКВД спільно з колишніми червоними 
партизанами, що живуть у Любешеві. 

14. II. 46 р. в с. Угринів Горішний, Станиславівського 
р!ну, цієї ж області, над трупом сина!повстанця НКВД в жах! 
ливий спосіб замордувало батька — Дмитра Ленюка. 

7. IX. 45 р. в с. Олеша, Товмацького р!ну, Станиславів! 
ської обл., енкаведисти запалили хату підпільника «Лютого» 
та два рази кидали у вогонь його жінку з дитиною. Коли їй 
все ж пощастило вирватись з вогню, її заарештували. 

Узимку 1946 р. з Степанського р!ну, Рівенської обл., 
НКВД вивезло 14 родин підпільників. 8. V. 46 р. з цього ж 
р!ну вивезено на Сибір 8 родин. 

Ось як оповідає про своє арештуваяня 16!річний хлоп! 
чина, брат однієї молодої дівчини!учасниці українського рево! 
люційного підпілля. 

"Ускочили до  хати  вночі.  Я  був  сам,  бо  мама,  боячись  арешту,  но! 

чувала  звичайно  по  чужих  хатах.  Енкаведистів   було   з  30.  Я  почав   пла! 
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кати, вони лаяли мене, називали бандитом. Витягли з ліжка лише в 

білизні й наказали за 3 хвилини бути готовим. Коли я почав шукати 

черевиків, їх уже не було. Вже котрийсь енкаведист встиг украсти. 

Довелось йти босому (це було на початку березня, надворі був сніг і 

мороз). Мене вкинули на плятформу вантажного авта й повезли до су! 

сідного села, до ґарнізону. Тут вкинули до якогось порожнього примі! 

щення без долівки, без шиб у вікнах (лише ґрати), неопаленого. Ран! 

ком прийшов якийсь лейтенант НКВД і почав допитувати мене, де 

сестра, в кого перебуває, коли була вдома. Я ні в чому не признавався. 

Тоді прийшов участковий НКВД, казав мені розібратися до нага й лягти 

на землю лицем додолу. Сам взяв виломлений з паркана кіл і почав 

мене ним бити по спині, по голові, по плечах. Коли поломився перший 

кіл, участковий взяв другий. Я знепритомнів. Коли я очутився, цей. 

участковий запитав, чи я буду говорити все, що знаю про сестру. Я 

відповів, що ні. Участковий ухопив мене за волосся й почав товкти 

обличчям до землі. З носа бризнула кров, на землі зробилося болото 

й вимазало мені все обличчя, заліпило очі, рот. Так товк обличчям об 

землю,   може з   15   хвилин.   Я   знову   знепритомнів. 

В цьому приміщенні мене, босого, тримали 3 дні. За ввесь час да! 

ли 1 літр теплої зупи. Кожного дня допитували наново, загрожували 

розстрілом,  обіцювали бозна  що.  Я   нічого   не  викрив. 

На четвертий день перевезли мене до другого ґарнізону. Тут зно! 

ву почалися допити. Мене примушували робити найчорнішу роботу. Спа! 

ти казали мені на принесеній мною спеціяльно для цього цеглі. 

         По тижнях перевезено мене до тюрми в райцентрі. Тут знову по! 

чав мене допитувати начальник НКВД. Випустили щойно по 3 тижнях. 

Другого дня, я ледве живий повернувся додому, знов з'явився 

енкаведист, забрав мене до другої порожньої кімнати, кинув на до! 

лівку, заткав хусткою рота й почав бити револьвером куди попало, до! 

магаючись зізнань про сестру. Під час биття я знову втратив притом! 

ність...*. 

До сьогодні, тобто до кінця 1946 p., НКВД заарештува� 
ло або вивезло на Сибір (цілком або частково) щонайменше 
80% тих родин, члени яких якнебудь зв'язані з українським 
революційним підпіллям. Усі родини підпільників, пересліду� 
вані НКВД, примушені провадити також нелеґальний спосіб 
життя. 

Крім родинної відповідальности, широко застосовують 
більшовики супроти українського громадянства також засаду 
збірної відповідальности.      

За кожний протибільшовицький виступ українського під! 
пілля більшовики, не маючи змоги знайти справжніх його ви! 
конавців, мстяться за нього на українському населенні. По� 
рядком помсти за дії УПА більшовики спалюють часто цілі се� 
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ла, окремі господарства, розстрілюють невинних людей, поби� 
вають без найменших причин мирне громадянство. 

23. IV. 46 р. в с. Дички, Рогатинського р!ну, Станисл. обл., 
група повстанців звела бій з енкаведистами. Щоб помститися 
за свої втрати, енкаведисти спалили в цьому селі 28 госпо! 
дарств, що належали зовсім невинним людям. Село запалили 
ракетами. 

В с. Стратин, того ж р!ну, у відплату за вбивство серж. 
НКВД  більшовики спалили 8 господарств. 

У Бурштинському р!ні, Станиславівської обл., за час від 10. 
1. до 30. IV. 46 р. більшовики спалили або знищили 50 гос! 
подарств. 

25. IV. 46 р. б. с. Рожків, Заболотецького р!ну, Львів! 
ської обл., більшовики, мстячись за трати в бою з УПА, вбили 
2 дівчат, які збирали ягоди: Яремко Емілію й Лесюк Галю. 

В с. Погорільцях, Глинянського р!ну, Львівської обл., 
більшовики розстріляли цілу родину — чоловіка, жінку та 7! 
річну дитину — за те, що в них квартирували повстанці. 

13. II. 45 р. в с. Іванє Золоте, Заліщицького р!ну, Тер! 
нопільської обл., більшовики спалили в вогні господиню за те, 
що біля її хати повстанці звели бій. 

21. XII. 45 р. в с. Матіївці, Коломийського р!ну, Стани! 
славівської обл., енкаведисти спалили господарство Волошинюк 
Параски за те, що в її хаті перебував 1 повстанець. Молоду 
дівчину Рибак Марію, що під цей час перебувала в хаті, ки! 
нули у вогонь, де вона живцем згоріла. 

18. ІІ. 46 р. в с. Козівка, Великобірського р!ну, Терно! 
пільської обл., з цієї ж самої причини більшовики спалили 
одне господарство та без допиту розстріляли Сагана Мих., та 
його жінку й дочку. 

За прикладом гітлерівців, більшовицькі окупанти назна� 
чували в багатьох випадках з�поміж цивільних, мирних грома� 
дян, закладників. Якщо б упродовж означеного часу на тере! 
ні даної місцевості стався якийсь виступ підпілля, — заклад� 
ники мали бути, знищені, їх майно сконфісковане. Цю методу 
практикували більшовики головно 1945 р. на всій території 
України, охопленій діями підпілля. 

Ми вже згадували про масові арешти, що провадили 
більшовики, щоб вербувати сексотів. Крім вербування сексо! 
тів, такі арешти — масові й окремих людей, часто навіть не 
дуже довготривалі,  переводжені, одначе, постійно, кожного дня, 
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— мають на меті також загальне, постійне, тероризування на� 
селення й роздобування  відомостей про підпілля. 

Арешти відбуваються найчастіше без найменших приво! 
дів, а в містах в більшості випадків таємно, переважно вночі. 
Під час арештування енкаведисти поводяться брутально. Всі 
тюрми, побудовані на всій Україні, різними окупантами, за 
останні роки під більшовиками постійно переповнені. На тюр! 
ми обернено багато нових будинків. Часто у випадках масових 
арештувань за тюрми правлять школи, приміщення окремих 
державних установ, приміщення окремих культурно!освітніх 
установ, приватні будинки, льохи, підвали. Показовий той факт, 
що в м. Тернополі, яке цілковито було знищене в період фрон! 
тових дій між ЧА та німецькою армією на весні 1944 p., одним 
із перших будинків відбудовано тюрму й відразу заповнено її 
в'язнями, які до того часу були ув'язнені в інших приміщен! 
нях, обернених на тюрми. Школи, лікарні, ще довго після то! 
го не мали відповідних приміщень. Сьогодні на Україні в тюр! 
мах перебувають сотні тисяч українців, не враховуючи тих, 
яких НКВД вже вивезло в глиб СРСР і постійно далі виво! 
зить. Загалом до сьогодні, тобто до кінця 1946 p., більшови! 
ки виарештували близько 1 мільйона українців (числа арешто! 
ваних НКВД ніколи не опубліковує). 

Всі в'язні більшовицьких тюрм перебувають у жахливих 
умовах. Камери переповнені до тієї міри, що не стає місця 
спати на долівці. Часто в'язнів розміщують на різних вогких, 
брудних підлогах, у льохах. Ніхто з в'язнів не дістає не лише 
постелі, а навіть в'язки соломи, щоб мав на чому переспати. 
Люди часто вмлівають від тісноти і браку повітря. Скрізь у 
тюрмах страшенно брудно. Між в'язнями ширяться інфекційні 
недуги (тиф, венеричні недуги, при чому ці поширюють самі 
сифілітики!енкаведисти, ґвалтуючи жінок). Харчування дуже 
погане; часто лише 200 грамів хліба та літр зупи на добу. По! 
силки з дому здебільшого до рук в'язнів не доходять. Дуже 
великий процент арештованих становлять завжди жінки й особ� 
ливо — молодь. 

В м. Ковелі, Волинської обл., під кінець січня 1946 р. 
НКВД заарештувало 80 осіб. 70% арештованих становила шкі! 
льна молодь. Такі арешти відбулися тоді в райцентрах: Ту! 
рійськ, Голови, Камінь!Коширськ, Маневичі, Маціїв, Колки, 
Ківерці, Степань, Деражне. Серед арештованих завжди найбіль! 
ше було молоді. 
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В травні 1945 p. відбулися масові арешти серед середньо! 
шкільної молоді в м. Тернополі. 

В листопаді 1945 р. відбулися масові арешти в мм. Бе! 
режани й Бучачі  (Тернопільська обл.). 

Щоб від арештованих роздобути відомості про підпілля, 
більшовики застосовують найжахливіші тортури. 

В с. Гаї, Винниківськоґо р!ну, Львівської обл., більшо! 
вики, хотячи здобути відомості про підпілля, закатували на 
смерть одну дівчину. Дівчині відрізали литку, відрізали гру! 
ди, поламали руки й ноги, повиривали з голови (волосся. 

15. VI. 45 р. в с. Пнів'є, Надвірнянського р!ну, Станисл. 
обл., під час переслухування енкаведисти вішали жінку, щоб 
змусити її до зізнань. 

14. VI. 45 р. в с. Дебеславці (Коломийщииа) НКВД за! 
арештувало 80 жінок. Мета арештування — здобути відомості 
про підпілля. Під час допитів жінок сильно били. Солович Па! 
расці, Ковалецькій Анні поламали руки. 

22. ІІ. 46 р. в с. Тростянець, Золочівського р!ну, Львів! 
ської обл., енкаведисти, намагаючись здобути відомості про пов! 
станців від молодих дівчат, припікали їх дротами та викручу! 
вали їм руки. 

29. V. 46 р. в с. Гаї Дітковецькі, Брідського р!ну, Львів! 
ської обл., більшовики заарештували 2 дівчат!сеетер. Одну з 
них під час допитів замордували. 

7. V. 46 р. на хуторі Осередок, Гощинського р!ну, Рі! 
венської обл., НКВД арештувало молодого хлопця — Шаблія 
Олексу. Під час допиту його мордували так, що ушкодили нер! 
вову систему (мав наскрізь проколений багнетом цілий бік). 
Коли впродовж тижня його здоров'я не покращало, хлопець 
повісився. 

Прагнучи здобути відомості про підпілля, у своїй оска! 
женілій люті енкаведівські кати тортурують також дітей. 

В січні 1946 р. в с. Нем'яч, Підкаменецького р!ну, Львів! 
ської обл., НКВД арештувало кількох малих хлопців. Дубину 
Гриця, 1931 р. народження, питали, що він знає про брата! 
підпільника. При тому впихали хлопцеві шомполом шмату в 
горло і водночас страшенно били, підвішували за карк на 
шнурку й так лишали доти, доки хлопець не тратив притом! 
ности, а потім відливали. В такий спосіб тортурували Цюпана 
Луку, 1933 р. нар.) та Боярського Володимира (1931 р. нар.). 
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22. XI. 45 p. в c. Лука Мала, Великобірського р!ну, Тер! 
ноп. обл., більшовики зловили молодого хлопця Гупчака Іва! 
на, 1927 р. нар. Тому що він не хотів подати жодних відомостей 
про підпілля, його вивезли в ліс і замордували.  

В лісі б. с. Добриводи, Козинського р!ну, Рівенської обл., 
енкаведисти зловили хлопця, 1931 р. нар., який пас коні. Під 
закидом співпраці з повстанцями, його сильно побили, при! 
в'язали до дерева й так залишили в лісі. 

В с. Полиці, Рафайлівського р!ну, Волинської обл., зи! 
мою 1945 р. більшовики арештували 14!річних дівчат і, нама! 
гаючись роздобути від них відомості про повстанців, били їх, 
лляли на розібраних до нага холодну воду. 

1. VІІІ. 45 р. в с. Стебник, Лисенецького р!ну, Станисл. 
обл., енкаведисти зловили 12!річного хлопця Драганчука Ва! 
силя й тяжкими побоями хотіли вимусити вад нього зізнання 
про підпілля. Не зважаючи на нелюдські знущання, хлопець 
не сказав нічого. 

Енкаведисти розбещені тим, що все їм вільно й що вся! 
кий їх злочин проходить безкарно, доконують масових убивств 
цілком невинних людей, в тому числі часто сивоволосих ста� 
рих та малих дітей, вимордовуючи часто цілі ні в чому невин� 
ні родини. 

27. ІІІ. 46 р. в с. Подусільна, Перемишлянського р!ну, 
Львівської обл., більшовики вбили 2 дітей, які бавилися на 
дорозі. Одно з них мало півтора, друге 12 років. Обидві дів! 
чинки. 

В с. Белзець, Олеського р!ну, Львівської обл., більшови! 
ки зловили на полі учня 9!тої кляси середньої школи Лозового. 
На допитах, поламавши руки, ребра, його замордували. Труп 
увечері вкинули за селом в жито. Другого дня мати знайшла 
його, спорядила до похорону, школярі сплели вінки і збирали! 
ся хлопця поховати. Тоді більшовики ще раз наскочили, за! 
брали тіло разом з домовиною, розігнали дітей. З тілом по! 
далися у напрямі райцентру. Коло райцентру роздягнули труп 
замордованого ними з убрання й викинули в рів на пасовиську. 

1. V. 46 р. під час облави на ліс в с. Сновичі, Золочів! 
ського р!ну, Львівської обл., більшовики вбили 70!річного стар! 
ця, який рубав березину. 

29. VІІ. 46 р. в с. Підзвіринець, Комарняського р!ну, Дро! 
гоб обл., більшовики вбили господаря, стріляючи на лелеку. 
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26. VI. 45 p. б м. Богородчани, Станиславівської обл., 
більшовики стріляли на людей, які виходили в поле працюва! 
ти, і вбили Яремко Юстину, років 40, і Романюк Мих., років 24. 

6. VI. 45 р. в с. Гуцулівка, Коломийського р!ну, Ста! 
нисл. обл., 3 п'яні енкаведисти зайшли до школи, вдерлися до 
кляси під час навчання й почали з револьверів стріляти дітям 
понад голови. 

6. X. 45 р. війська НКВД робили облаву на полонину 
Станимір (р!н Надвірна, Станисл. обл.). Там стрінули дівчи! 
ну!пастушку Яремчук Ганну. Енкаведисти зґвалтували її, а 
потім у варварський спосіб замордували. 

26. ПІ. 46 р. в с. Іспас, Коломийського р!ну, Станисл. 
обл., участковий НКВД застрілив 17!річну дівчину Комашко 
Марію, яка боронилася, тому що він хотів її зґвалтувати. 

Є ще й інші випадки того, як більшовики поводяться 
з мирною українською людністю. 

2. ХП. 45 р. господар Таргонський Петро, що був 4 рази 
поранений на фронті, брав дрова з сином Іваном. Саме тоді 
зав'язався бій відділу УПА з НКВД. Щоб не було свідка біль! 
шовицьких втрат, більшовики розстріляли обох. Другого дня 
знайдено трупи, а біля них гільзи патронів. В потилицях були 
знаки від пострілів. 

15. V. 46 р. в Цуманському р!ні, Рівенської обл., був 
такий випадок. НКВД зігнало багато чоловіків та жінок і 
наказало брати участь в облаві проти УПА; зігнані головіки 
та жінки, розтягнені в розстрільну, мали йти попереду енка� 
ведистів. Вони мали або прийняти на себе вогонь повстанських 
кулеметів та автоматів, або змусити повстанців до того, щоб 
не стріляли й уможливити НКВД в такий спосіб підсунутися 
ближче. 

19. ІІ. 46 р. зі Станиславівської тюрми випустило НКВД 
жителів села Узінь, Станиславівського р!ну, Вовк Вас., 1905 р. 
нар., та Вовк Олексу, 1902 р. нар. Увечері того самого дня з'я! 
вилися у них «стрибки» і заявили, що мають наказ НКВД їх 
знов арештувати й доставити до Станиславова. Четвертого дня 
жінки, несучи своїм чоловікам їсти до тюрми, знайшли їх за! 
мордовані трупи (з виколеними очима)  коло лісу. 

5. ХІІ. 45 р. на присілку Березівці в с. Колодіївка, Ста! 
ниславівського р!ну, цієї ж області, НКВД вимордувало ні в 
чому не повинну сім'ю Славичів. Увечері кілька НКВД!стів 
підійшло під вікно хати Славича Вас. В хаті вже  спали. Енка! 
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ведівські бандити кинули через вікно 4 ґранати. В хаті почувся 
зойк конаючої матері з двома дочками. Виваживши двері, енка! 
ведисти вскочили до середини. Найстарша заміжня дочка Ма! 
рія з сином на руках, успіла вирватися на двір. Тут разом з 
дитиною впала від черги енкаведівського автомата. Чергою з 
автомата енкаведисти добили пораненого вже перед тим ґрана! 
тою старого господаря Василя. Так само розстріляли ще одну 
дочку. В загальному енкаведисти замордували 7 осіб: Слави! 
ча Василя, років 38, його жінку Феню, років 49, три дочки, за! 
міжню дочку Марію Стельмах, років 22 з 4!річним сином Іва! 
ном. Пощастило врятуватися лише зятеві Стельмахові Дми! 
трові. Він легко поранений сховався під піч і прикрився тру! 
пом матері. Після морду енкаведисти пограбували все убран! 
ня й харчі. 

Крім масових цілком безпідставних арештів, з цією ж 
самою метою — попасти на слід підпілля — більшовики про� 
водять також масові безпідставні розшуки, труси. При тому 
поводяться точно так, як на облавах. Тому й не будемо довше 
над цим зупинятися. Вкажемо лише, що на всіх теренах, дій 
УПА під більшовицькою окупацією, нема, мабуть, ні одної ха� 
ти на селах, ні одного господарства, які хоч би раз не були 
вже перевернуті догори коренем. 

НКВД намагається натрапити на слід підпілля, засто! 
совуючи також методу принагідного переслухування зустрічних 
громадян. Це переслухування вони влаштовують під маскою 
ніби принагідної розмови в поїздах, у чекальнях на пасажир! 
ських станціях, у вестибюлях кінотеатрів, у бібліотеках, серед 
пасажирів на вантажних автомашинах, на дорогах (коли по 
дорозі хтось навинеться енкаведистам під руку). Розпочинаючи 
ніби цілком безпредметну розмову, евкаведист намагається зав! 
жди довідатися від свого співбесідника, хто він, звідки, як на! 
зивається, куди йде, чи їде і т. д. Часто енкаведисти убрані по! 
цивільному й не завжди можна зорієнтуватися, з ким маєш 
діло. Якщо під час розмови енкаведистові щось видається підо! 
зрілим, він свого співбесідника з місця арештовує. 

Більшовицькі загарбники зовсім не задовольняються 
тим, що хочуть протиставити українському революційному ру! 
хові загал українського населення, організуючи різні компро! 
мітуючі цей рух провокаційні дії, організуючи під терором 
зовнішню аґентуру, брехливу пропаґанду. Вони намагаються 
за будь!яку ціну допровадити український народ  до найшир! 
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шої братовбивчої війни, до винищування революційного руху. 
руками самих українців і через це нарешті до того, що ми вже 
нераз підкреслювали, — до цілковитого морального заломан! 
ня народу, до компромітації ідеї самостійности. Цю мету, крім 
усяких інших способів, вони вирішили досягнути організуючи по 
українських селах т. зв. «істрєбітєльніє баталіони» або. т. зв. 
«самооборонні відділи», чи «сільську міліцію». Через ці орга� 
нізації більшовики мали домогтися масового залучення леґаль� 
ної частини українського народу до активної боротьби проти 
українського революційного самостійницького руху, мали ви� 
кликати широку одверту братовбивчу боротьбу, в якій терори! 
зований НКВД брат мав убивати брата за те, що той бореться 
за найріднішу справу українського народу — за знищення 
ярма більшовиків на Україні. 

Спочатку НКВД пробувало організувати «стрибків» із 
добровольців. Коли ж таких ніде не було, коли не помогли 
жодні намови, обіцянки, привілеї, славні погрози, НКВД взя! 
лося за інший, досить таки ориґінальний спосіб. Не зважаючи, 
на те, що все українське населення від малого до старого, ціл! 
ком стоїть по боці українського революційного самостійниць! 
кого руху, більшовики почали організувати «істрєбітєльніє ба� 
таліони» примусово. Головний елемент, на який вони в цій 
справі розраховували — це демобілізовані з ЧА та молоді хлоп! 
ці допризивного віку. Їх кликали до райцентру, чи просто ли! 
ше до сільради, або клюбу в своєму селі, пояснювали обов'яз! 
ки, серед яких на першому пляні був обов'язок боротьби з під! 
піллям, призначували командира (звичайно офіцера або стар! 
шого підофіцера НКВД), давали кріси, амуніцію і, нарешті 
загрожували тюрмою, Сибіром, розстрілом на випадок, якщо 
б «баталіон» здав зброю повстанцям. «Істрєбітєльний баталіон» 
був зорганізований. 

Зрозуміло, що українська людність ставила рішучий 
спротив цій акції. Рідко коли могло НКВД зібрати збори в клю! 
бі, якщо люди знали, що йдеться власне про організацію «стриб! 
ків». Часто на другий день після того, як НКВД силою розда! 
вало молодим хлопцям чи демобілізованим кріси, вони їх при! 
носили і кидали під сільраду, в райцентрі під НКВД. 

НКВД тоді вдавалось до терору. Почалися арешти, по� 
бої, шантаж, погрожування Сибіром, щоб змусити зголоситися 
взяти зброю і служити в «істрєбітєльніх баталіонах». 
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19. II. 46 p. в c. Полтва, Глинянського р!ну, Львівської 
обл., більшовики арештували 9 молодих хлопців за те, що вони 
не хотіли взяти зброю і вступити до «стрибків». 

В с. Рідків, Козинського р!ну, Рівенської обл., НКВД 
покликало 20 чоловіків і «запропонувало» їм взяти зброю. Ко! 
ли вони відмовилися, їх арештовано і приставлено до райцен! 
тру. Тут, зазнавши енкаведівських тортур, заарештовані мусі! 
ли підписати заяви, що зброю беруть «добровільно». Демобілі! 
зований червоноармієць Вівсик Федір категорично відмовився 
взяти зброю. Його за те били до непритомности так, що лежав 
місяць хворий. Коли, трохи одужавши, він почав ходити, йому 
знову силоміць давали зброю. 

В вересні!жовтиі 1945 р. в сс. Слов'є, Неці, Підсиновка, 
Седлищанського р!ну, Волинської обл., більшовики арештува! 
ли всю чоловічу молодь за те, що вона не хтіла вступити в 
ряди міліції. 

Цього ж самого місяця в с. Пуцень, цього ж р!ну, ви! 
кликано до воєнкомату 22 демобілізованих. Там порядком мо! 
білізації видано їм зброю та наказано вступити в міліцію або 
до «стрибків». 

В с. Довжниця, Колківського р!ну, Волинськ. обл., моло! 
дому хлопцеві, який не хотів вступити в «стрибки», енкаведисти 
поклали на спину дошку й били по спині доти, аж доки він 
не згодився взяти зброю. 

В Ратненському р!ні, Волинської обл., тих, які не хотіли 
вступити в «стрибки», НКВД морило голодом, викидало з тюр! 
ми на мороз і там їх тримало під вартою. Переслідування скін! 
чилося щойно тоді, коли хтось згодився вступити в «стрибки». 
Були випадки, що розлючені енкаведисти забивали людей на 
смерть і тоді підрізували їм горло або вішали, а потім гово! 
рили, що ці люди покінчили самогубством. 

В с. Сітяне б. с. Куртиліс, Ратненськогр р!ну, НКВД, 
щоб змусити молодих хлопців вступити в «стрибки», палило 
їм під голими ногами солому. 

Українці!чоловіки, арештовані НКВД за те, що не хо! 
тіли вступити в «стрибки», часто по 2!3 тижнях верталися до! 
дому цілковито чорними від енкаведівських побоїв. 

Майже завжди НКВД примушувало «стрибків» підписа! 
ти заяви токого змісту: 

"Я  (ім'я, по батькові, прізвище), народжений... р. зобов'язуюся  пе! 

ред НКВД  в  тому, що зо зброєю  в руках  буду  вести   боротьбу  проти 
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УПА!банд та їх помічників аж до цілковитого їх знищення, не жаліючи 

своїх сил, а якщо буде потрібно, віддам своє життя за нашу Радян! 

ську вітчизну. Зброю, яку я отримав, буду охороняти, як самого себе 

й  нікому її не  віддам...". 

Серед української молоді, ґвалтовно забраної більшови! 
ками до «стрибків» або міліції, НКВД ширить деморалізацію, 
організуючи розпусту, пияцтво, влаштовуючи гульбища, дикі 
оргії, культивуючи бандитські навички. На основі багатьох фак! 
тів легко встановити, що більшовикам виразно йдеться про те, 
щоб знищити серед української молоді всяку національну й 
людську мораль і етику, довести до стану худоби, з якої можна 
б було зробити що лише кому подобається. 

Акція організування «стрибків» більшовикам в основ! 
ному провалилася. Змушені силою взяти зброю проти україн! 
ського підпілля, молоді українські хлопці часто передавали її 
повстанцям, переходили цілими групами до УПА, були в по! 
стійному контакті з українським підпіллям. Більшовики, затри! 
вожені співпрацею учасників «істрєбітєльних баталіонів» з 
українським підпіллям, були змушені в дуже багатьох випад! 
ках самі розпускати, з таким трудом організовані, «істрєбі! 
тєльні баталіони». Проте така метода боротьби проти україн� 
ського підпілля — примушувати іти брат проти брата — га� 
небна, підла. 

Як одну з метод боротьби більшовиків проти українсько! 
го самостійницького руху треба відмітити також забирання з 
України майже всієї української молоді. Її більшовики забира! 
ють під різними приводами. Найбільшу кількість молоді (від 
17!23 pp. життя) більшовики забирають до червоної армії. Її, 
як правило, висилають до частин ЧА, розміщених на Далекому 
Сході. Багато молоді так чоловічої, як і жіночої вивозять на 
різні роботи в глиб СРСР: до копалень вугілля, залізної руди, 
до фабрик, заводів, на лісові роботи. Багато молоді забирають 
примусово до шкіл т. зв. ФЗН (Фабрично!заводського навчан! 
ня). Територію України майже цілком «очистили» більшовики 
від найбоєздатнішої  української молоді. 

Загальну деморалізацію української людности намага! 
ються більшовики поширити також, організуючи по селах т. зв. 
клюби й насильно втягаючи молодь до комсомолу. 

Клюб формально має бути центром культурно!освітньо! 
го життя в селі, тобто — розсадником більшовицької пропаґан! 
ди.  Практично там, де  він сьогодні існує, він є найчастіше цен! 
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тром розперезаних гульбищ, що їх улаштовують «стрибки», при! 
їжджі енкаведисти, представники комсомолу й куди силою зга! 
няють сільську молодь. В переважній більшості українських 
сіл, одначе, клюби сьогодні фактично не існують. Якщо навіть 
вони існують формально, то відчиняються не більше як 2!3 
рази на рік, коли в дні офіційних більшовицьких свят приїз! 
дять представники адміністрації. І тоді українська людність хо! 
вається десь, щоб лише не бути примушеною йти до клюбу. 

Завдання комсомолу — виховувати в більшовицькому 
дусі молодь, тобто нацьковувати її проти українського револю� 
ційного руху. 

Ось як формується завдання комсомолу на території дій 
УПА в цитованій нами таємній резолюції Волинського обкому 
КП(б)У: 

"...Зобов'язати міськкоми і райкоми КП(б)У подавати систематич! 

ну допомогу комсомольським організаціям у їх масово!політичній робо! 

ті серед молоді, зосереджуючи основну вагу на питанні підвищення 

ідейного впливу комсомольських організацій на молодь, роз'яснення мо� 

лоді антинародної суті українсько�німецького націоналістичного банди� 

тизму і організації молоді в безпосередню боротьбу з ним"... (підкр. на! 

ші <— Ред.) 

Знаючи про таке завдання комсомолу, українська мо! 
лодь, що живе цілком революційною боротьбою, підтримува! 
на батьками, ставить рішучий спротив у втягуванні її до ком! 
сомолу. Кожного, хто добровільно вступає до комсомолу або 
легко дається змусити до підписання заяви про вступ до цієї 
організації, бойкотує українська молодь і українське грома! 
дянство. Більшовики і тут легко не поступаються. У Бурштин! 
ському р!ні, Станиславівської обл., напр., вони почали по селах 
організувати комсомол силою. Зганяють молодь до сільради 
і змушують підписувати заяви вступу до комсомолу. Хто з 
молоді не хотів підписувати заяви, того били і підписували за 
нього самі. 

Крім того, в багатьох випадках стверджено існування 
таємних комсомольських організацій. Їх більшовики заклада! 
ють для того, щоб: а) маскувати їх перед українським підпіл! 
лям і загально свідомим українським громадянством, ворожо 
наставленим до комсомолу; б) заохотити до вступу в комсо! 
мол деякі слабші елементи з!поміж української молоді, які 
явно не відважилися б виступити проти загальної думки сво! 
го оточення; в) зробити ефективнішою роботу комсомольців як 
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співробітників НК Б. Зрозуміло, що така таємна комсомоль! 
ська організація ще більшою мірою, як ле альна, є фактично 
організацією більшовицьких розвідників, сексотів. Факти тво! 
рення підпільних комсомольських організацій занотовано в ба! 
гатьох р! ах (Калуський, Галицький, Товм цький — Стани! 
славівської обл.). Загалом акція втягати українську молодь у 
комсомол більшовикам цілком не повелася. 

По�варварськи знущаються більшовики з релігійних по� 
увань українського населення. Поминаємо тут офіційне пере! 

слідування більшовиками греко!католицької Церкви у зв'язку 
з акцією перетягати її на православ'я. В результаті цієї акції 
багато священиків, включно з усім греко!католицьким єписко! 
патом, кинуто в тюрми, закрито багато церков. Про цю акцію 
в українській підпільній пресі матеріали вже публікувалися. 
Вся акція мала на меті: а) знищити греко!катол цьку Церкву 
як релігійну й національну інституцію, яка дуже поважною 
мірою охороняє український народ від русифікаторських впли! 
вів Москви; б) терором заламати деяку частину духівництва, 
змусити його до співпраці з НКВД і в такий спосіб підірвати 
авторитет Церкви серед нашого народу взагалі. Крім офіційно! 
го переслідування греко!католицької церкви більшовики часто 
грабують церкви, розганяють людей з Богослужень, нищать 
образи святих, публі но знущаються з релігійних по уттів укра� 
їнського населення. 

В с. Мокра, Пінського р!ну (Білоруська С Р), НКВД 
кілька разів у шапках заходило до церкви під час Богослу! 

ення. В січні 1946 р. в цьому селі, п'яний участковий НКВД 
зайшов до церкви і погрожуючи револьвером, вигнав усіх лю! 
дей надвір. 

13. V. 46 р. до відомого монастиря в Почаєві (Терноп. 
обл.) прибула процесія зі Східньої України. Під монастирем 
на неї напало НКВД, порвало і знищило хоругви, побило лю! 
дей і священиків. Потім усіх прочан НКВД арештувало. 

19. VI. 46 р. в с. Вербіж, Щирецького р!ну, Львівської 
обл., більшовики вдерлися до церкви й пограбували фелони, 
хоругви та інші церковні речі. 

29. V. 46 р. такого самого грабунку більшовики доко! 
нали в с. агуїв, цього ж р!ну. Другого дня в с. Дмит е погра! 
бовані в церкві речі вони намагалися обмінювати за горілку. 

На Великдень 1946 р. в с. Корчин, кільського р!ну, 
Дрогобицьквї обл., участковий НКВД Рудаков під час Богослу! 
ження впровадив коня до церкви. 
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У вересні 1945 p. евкаведисти пограбували церкву в с, 
Здишів, Кам’янка!Бузького р!ну, Львівської обл. Після грабун! 
ку зігнали до церкви дівчат та, п'яні до безтями, повбиралися 
у ризи й наслідували відправу Богослуження, мішаючи її із 
сороміцькими словами. Випили все вино та закусили проску! 
рою. Зігнаних арештованих намагалися спалити разом із цер! 
ковним будинком, але обурений до краю народ не допустив до 
цього. 

Ми вже згадували в одному місці про те, що більшовики 
не лише навмисне не борються, напр., з плямистим тифом по 
українських селах, який за останній час став у деяких місце! 
востях масовим явищем, а ще й пляново його поширюють. Так 
само стоїть справа і з венеричними недугами. Більшовики по! 
ширюють венеричні недуги масовим заражуванням дівчат і 
жінок у тюрмах, масовим ґвалтуванням жінок солдатами!чер! 
воноармійцями, які вже впродовж 2!3 років нахабно товчуть! 
ся по українських селах, жадної боротьби проти цих недуг не 
організують. Цивільне населення, а головно, сільське, не має 
забезпечеоїн навіть мінімальної медичної допомоги. 

Ось як про це пише один з наших дописувачів з р!нів 
Волин. обл.: 

"В Козинщині, де живе понад 30 тисяч людей, є всього 5 фельдше! 

рів воєнного випуску, з них один завідує здоровельним відділом у рай! 

центрі (в райцентрі немає жодного лікаря). Районні амбулаторії холод! 

ні, з повибиваними шибами, без устаткування й медикаментів. Крім йоду, 

аспірини, немає  жодних  інших  ліків. 

В районі в пункт для інфекційно!хворих. Тифозний пункт у с. Жа! 

бокриках Великих, напр., приміщений у найзалюдженішому районі се! 

ла. Міститься він у старій школі. У віддалі 15 м. від нього є новий 

шкільний будинок, в якому вчаться діти. У віддалі яких 25 м. також 

церква. Тифозників лікує санітар ще з царської російської армії, якого 

знання хвороб обмежується до трьох найважливіших, (як він говорить): 

корости, тифу, "шпанки" (до цієї він зараховує всі інші незнані йому 

хвороби). 

На 6 районів є лише одна лікарня в Дубні, про яку селяни також 

нічого доброго не розказують. Доступ до неї для широких верств на! 

селення досить утруднений. Вимагається спрямування, посвідки (чи не 

підозрілий у співпраці з  революційним підпіллям), поза офіційними 

коштами   —   величезних   хабарів   для   розбещеного   медперсоналу...". 

Одним з важких засобів боротьби більшовицьких оку� 
пантів проти українського революційно�визвольного руху й ук� 
раїнського народу в цілому є також економічний грабунок. 
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Ми вже згадували про такий грабунок карпатських і 
поліських районів. Він такий же по всій Україні. Більшовики 
накладають великі норми здачі хліба, молока, м'яса й городи! 
ни, овочевих поставок, великі податки, позики, страхування, а 
з цим не ліквідується нечуваного мародерства ЧА і всіх воєні� 
зованих формацій різного призначення. Що залишиться укра! 
їнському селянинові після виконання офіційних континґентів 
і податків, обов'язково заберуть різні мародери, озброєні й 
умундуровані бандити!грабіжники. 

Мародерство різних воєнізованих формацій, яке вони 
культивують разом з адміністрацією НКВД, особливо жахли! 
вих розмірів набуло 1945!1946 pp. В різні пори дня селяни, які 
живуть у селах, розташованих, головно, при важливіших шля! 
хах, можуть сподіватися бандитського нальоту озброєної гру! 
пи. Мародери грабують все: борошно, товщ, взуття, одяг, гро! 
ші, пасіки, руйнують хатню обстановку, крадуть годинники, 
всі вартісніші речі, які лише можуть, взяти. Улітку, восени, 
окремі групи солдатів часто наскакують на городи і грабують 
просто з городів городину, з ланів — картоплю. Більшовиць! 
ка влада цілком на це не зважає також тому, щоб дощенту 
пограбований український селянин не міг у жоден спосіб ма! 
теріяльно підтримати українське підпілля. І хоч більшовиць! 
ким загарбникам у такий спосіб не пощастить якою!небудь мі! 
рою завдати скільки!небудь серйозного удару українському під! 
піллю, та їм завжди вдається зіпхати українського селянина 
й робітника на дно єкономічної нужди, примусити його жити 
на голодному пайку, одягатися у лахміття, вони зробили так, 
що для української людности проблема шматка хліба й якого! 
небудь одягу — найважливіша проблема дня, на якій зосере! 
джуються всі зусилля людини, вся її увага. 

1946 р. посуха знищила урожай у більшості східніх обла� 
стей України. Не зважаючи на те, масковсько!більшовицькі 
окупанти не зменшили обов'язкових зернових поставок хліба 
та інших сільсько!господарських продуктів. Навіть тоді, коли 
селянин!одноосібник не має сам ні зерна хліба, він повинен 
купити зерно там, де його ще можна було дістати, і здати хліб 
державі. За нездачу континґенту стосовано такі кари, як у нор! 
мальний час. Занотовано, напр., такий факт, що селянка з 
Бесарабії (Ізмаїльська обл.) приїхала до м. Стрий (Дрогобиць! 
ка обл.) купувати зерно, щоб його відразу у цьому ж місці 
здати  державі як обов'язковий континґент. Більшовицька адмі! 
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ністрація до тієї міри підвищила свою «справність», що від се! 
лян Ізмаїльської обл. могла прийняти контиґент у Дрогобиць! 
кій обл. (Одна область від одної віддалена на кількасот клм.). 

В результаті такої політики в більшості Східніх обла� 
стей УРСР 1946 р. вибух голод. Щоб рятуватися від голодової 
смерті, мільйони людей із цих областей йдуть та йдуть по хліб 
туди, де був кращий урожай, головно в західні области УРСР. 

Почавши від червня 1946 р. в західніх областях УРСР 
можна було щоденно спостерігати таку незвичайно жахливу 
картину: 

На станцію заїздить поїзд, він увесь обліплений голод! 
ними. Вони всі худі, виснажені, одні кістяки й лахміття, з ве! 
ликими торбами на плечах. Все висипається на станцію й за! 
таборовує коло неї. Вночі розпалюють вогні, гріються і, в чім 
хто може, — в консервних коробках, військових казанках, — го! 
тують якусь нужденну вечерю. Потому, поклавши торби під 
голову, притулившись тісно до себе, лягають на голу землю 
спати. 

Другого дня сотнями вирушають на найближчі села, на 
базар, до міста. На базарі купують зерно, картоплю, борошно, 
або вимінюють на них свою останню сорочку, свій останній 
піджак. На селах жебрають хліба, кілька декаграмів квасолі, 
кілька картоплин, вимінюють на зерно все, що лише мають, 
наймаються за харчі в селян!одноосібників на роботу. 

За 2!3 дні з кількома кілограмами зерна, борошна, ква! 
солі вертаються знову на станцію. За цей час приїжджають 
сюди знову нові сотні голодних. Раптом на станції з'являється 
НКВД. Каже викидати все те, що в торбах. Відбирає від усіх 
все, що люди, рятуючись від голодової смерти, купили за остан! 
ній гріш, за останню сорочку, все те, чим їм допомогли добрі 
люди. Часто доходить до сутички між голодними і НКВД. Сип! 
леться на енкаведистів каміння, енкаведисти стріляють на на! 
товп. Не одна мати не повернеться вже ніколи до своїх голод! 
них дітей. 

Занотовано вже кілька випадків мордів з метою людо! 
їдства, вчинених голодними. До таких страхіть, до такого зви� 
родніння людини допроваджує сьогодні населення СРСР біль� 
шовицька кліка. 

Голод, викликаний більшовиками 1946 p., нагадує багато 
де в чому голод, організований ними на Україні 1932�33 pp., 
жертвою якого впало близько 7 мільйонів українців. 
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Щоб заграбувати для держави ввесь хліб і в західніх 
областях УРСР, більшовики заборонили указом президії вер! 
ховної ради УРСР людності східніх областей купувати й ви! 
возити харчові продукти в східні області. Цю заборону умо! 
тивували тим, ніби в західніх областях на всіх землеплодах з'я! 
вився рак. Щодо зерна, то його заборонено продавати з огляду 
на кампанію державної хлібозаготівлі. 

Вся ця політика — фізичне знищення учасників укра! 
їнського підпілля, жахливий терор супроти українського ци! 
вільного населення, примушування українського населення до 
братовбивчої боротьби, цілеве поширювання плямистого тифу 
й венеричних недуг, жахливі умови в тюрмах, концтаборах, 
економічний грабунок українського, населення, який внаслідок 
цього доводить до голоду в буквальному розумінні цього сло! 
ва. Незабезпечення населення хоча б мінімальною медичною 
допомогою, має єдину мету: фізично винищити ввесь україн� 
ський народ, в якому, як довго він лише живий, завжди мо! 
жуть відроджуватися самостійницькі прагнення, такі небезпеч! 
ні для плянів кремлівських імперіялістів про панування над 
світом. З татарами й чечено!інґушами більшовицькі імперіялі! 
сти порадили собі в той спосіб, що переселили їх з їхніх спо! 
конвічних земель «в інші райони СРСР». З 40!мільйоновим 
українським народом такий «плян» важче здійснити. Але «укра! 
їнську загрозу» сталінській імперії можна до деякої міри усу! 
нути, знищивши фізично якщо не весь народ, то в усякому ра! 
зі біологічно й політично найціннішу його частину — молодь, 
увесь самостійницький елемент. І вони цю «українську загро� 
зу», з їхньою упертістю ноторичних злочинців, з жостокістю 
деґенератів, ось уже упродовж багатьох років ліквідують. 

Дуже показовим для становища на українських землях 
під більшовицькою окупацією у pp. 1944!46 був перебіг т. зв. 
виборів до верховної ради СРСР 10. 2. 1946 р. Щоб забезпечи! 
ти «явку» населення до виборчих урн і не допустити до ціл! 
ковитого бойкоту виборів, більшовицькі окупанти вже від по! 
ловини січня 1946 р. почали розташовувати на українських 
землях військові залоги (т. зв. ґарнізони) кількістю пересічно 
20!60 чол. в кожному селі. В багатьох випадках ґарнізони на! 
раховували від 100!200 чол. Від першого дня свого закварти! 
рування вони розпочали шалений терор. Лише облавами їм вда! 
лося загнати людей на передвиборчі пропаґандивні мітінґи. 
Мітінґи відбувалися у приміщеннях, у вікна яких на  дворі бу! 
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ли скеровані готові до пострілу кулемети. М. Гречуха, голова 
президії верховної ради УРСР, який бальотувався у Бережан� 
ській окрузі, на передвиборний мітінґ приїздив з охороною 8� 
тисячного загону спецвійськ НКВД, які при цій нагоді в цілій 
околиці перевели великі облави. 

В день виборів терор осягнув кульмінаційної точки. На! 
селення відмовилося голосувати. Люди ховалися, тікали в лі! 
си, влаштовували протибільшовицькі демонстрації. До полудня 
на всій території України, охопленій революційним рухом, про! 
голосувало не більше як 5% виборців. Тоді пішли в рух багне! 
ти, приклади, автомати. Часто ґарнізонники гнали людей до 
виборчих приміщень за допомогою танків, бронемашин. Часто 
тягнули людей до виборчих урн за волосся, на мотузках, при! 
водили їх зв'язаними колючим дротом, привозили пов'язаних 
нa возах. Чогось подібного до того, що діялося у той день на 
українських землях, в історії світової демократії ще ніде не 
занотовано. Сотки людей розстріляно за відмовлення від голо! 
сування, десятки тисяч за те арештовано, сотні тисяч побито, 
покалічено, зруйновано тисячі помешкань. За більшість ви! 
борців, яких жодними тортурами не можна було змусити голо! 
сувати, проголосували самі ґарнізонники. В результаті такого 
голосування часто, в урнах було на цілі сотні більше бюле! 
тенів як на списку управнених виборців. Фактично в цей день 
справді проголосувало добровільно не більше 3% української 
людности, 30!40% голосувало лише під жахливим терором, 
решта взагалі не голосувала. За офіціііними даними більшо! 
виків, проголосувало 98.8%   зареєстрованих виборців... 

17. 1. 46 р. в с. Воля Жовтанецька, Куликівського р!ну, 
Львівськ. обл., НКВД розстріляло Деркача Мих. за його не! 
ґативне ставлення до виборів. 

2. 2. 46 р. в с. Желдець, Кам'янка!Струмилівського р!ну, 
Львівськ. обл., НКВД розстріляло Бурка Григорія, років 40, 
Сенькова Мих., років 42, Стронницького Вас., років 32, Гузь! 
віру Петра, років 42, за їхнє неґативне ставлення до виборів. 

В с. Космач, Яблонівського р!ну, Станисл. обл., більшо! 
вики заскочили в колибі 3 селян, які ховалися від виборів. Їх 
більшовики замордували, потім порізали багнетами груди, по! 
відрубували голови й кинули в вогонь. 

Під час «підготовки» до виборі» НКВД спалило в Га! 
лицькому р!ні 51 господарство, у Станиславівському — 41, Бо! 
городчанському — 6; арештовано в Галицькому р!ні 590  осіб, 
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Станиславівському — 214, Богородчанському — 160; вивезено 
в Сибір у Галицькому р!ні 6 родин, в тому числі 6 дітей, у 
Станиславівському р!ні 3 родини, в Богородчанському — 12 ро! 
дин, в тому числі 7 дітей; вбито у Галицькому р!ні 33 особи у 
Станиславівському — 58; в Лисецькому р!ні — 14 (Станисл. 
обл.) 

В с. Блюдники, Галицького р!ну, Станисл. обл., більшо! 
вики зловили члена виборчої комісії Шатурну Івана (він від! 
мовився голосувати), побили його прикладом, наклали мотуз 
на шию і так, підганяючи з!заду багнетом, провадили його до 
виборчого приміщення, щокільканадцять метрів б'ючи його зно! 
ву прикладами. Припроваджений силою до урни, Шатурна зно! 
ву відмовився голосувати. За те більшовики зв'язали йому мо! 
тузами руки назад і, зв'язаного, вкинули до криниці з водою. 
Шатурна Іван — демобілізований боєць ЧА, відбував військо! 
ву службу в 1940!45 pp., учасник німецько!більшовицької війни. 

В цьому ж селі тих усіх, які не хотіли голосувати, ґар! 
нізонники загнали до льоху в молочарні, напустили води й зам! 
кнули. У воді по шию «виборці» стояли 5 годин. Коли їх по! 
тім запитали енкаведисти, чи будуть голосувати, вони відпові! 
ли, що не голосуватимуть. 

В с. Колодіївка, Станисл. р!ну, більшовики тягнули Яку! 
бів Марію до виборчого приміщення за волосся. 

В с. Підпечари, Станисл. р!ну, більшовики розстріляли 
Оврач Анну за те, що не хотіла йти голосувати. 

Володимир Борисович, мешканець с. Комарів, Галицько! 
го р!ну, не бувши в стані витримати побоїв, вкоротив собі віку. 

В с. Селища, Галицького р!ну, тих, що відмовлялися го! 
лосувати, більшовики зібрали до хати голови сільдари й ха! 
ту підпалили... На тих, які намагалися тікати, відкрили вогонь. 

Висвітлюючи методи боротьби більшовиків проти укра! 
їнського революційного самостійницького руху не можемо по! 
минути т. зв. «звернень» уряду УРСР в цій справі. В цих «звер! 
неннях» уряд УРСР закликав українське підпілля вийти з лі! 
сів і з підпілля зо зброєю й зо своїми керівниками, зголоси! 
тися до органів радянської влади й обіцював, що ті всі під! 
пільники й повстанці, які прийдуть і зголосяться добровільно 
з «повинною», будуть «прощені» й улаштовані на мирну пра! 
цю. Дехто з непоінформованих і наївних людей міг би вважа! 
ти ці звернення за амнестію уряду УРСР для учасників укра! 
їнського революційного підпілля. Так  воно,  одначе,  не  є.   У 
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Радянському Союзі амнестій для політичних в'язнів фактично 
не існує. У Радянському Союзі політичних противників компар! 
тії знищують, а не амнестують. Це підтверджується досвідом 
28!річного існування більшовицького режиму. Крім того, «...ці 
звернення, адресовані до 'учасників банд', обіцюють амнестію 
і 'прощення' тим 'обдуреним' і 'заблуканим', які до даного ре! 
чинця зголосяться зі зброєю до НКВД і видадуть усіх знаних 
своїх політичних співпрацівників, усі знані їм військові й під! 
пільні таємниці та будуть співпрацювати з НКВД...» («1945 рік 
на українських землях»). І далі тут пишеться: «...Як бачимо, 
умови прощення були цинічно нахабні і не до прийняття жод! 
ним у світі чесним членом політичної організації чи визвольно! 
революційної армії...». 

Найновіший досвід останніх років потверджує також те, 
що всі зголошені, волею користуються дуже коротко. Зараз 
після того, як тут і там деякі слабші одиниці зголосилися на 
НКВД, в більшовицькій пресі почали появлятися статті з за! 
кликом, щоб бути «пильним», бо, мовляв, серед зголошених «є 
замасковані прихильники самостійницького руху». НКВД, оче! 
видно, дуже активно підтримувало висловлену в пресі «громад! 
ську думку». Більшість зголошених НКВД арештувало й де� 
портувало в глиб СРСР. 

27. 5. 46 р. в Степанському р!ні, Рівенської обл., всіх 
тих, що прийшли з «повинною», НКВД, під покришкою мобілі! 
зації, арештувало. 

10. 12. 45 р. в с. Озеряни (Волинська обл.) НКВД аре! 
штувало колишнього учасника УПА Колоду, який зголосився 
кілька тижнів перед тим з «повинною». 

Інших більшовики примусили співпрацювати з НКВД або 
в інших різних формах боротися проти українського револю� 
ційного руху. «...їх примушується їздити разом з енкаведиста! 
ми й видавати всякі знані їм криївки, сільські хати, своїх дру! 
зів, прихильних знайомих, їх примушують тероризувати укра! 
їнську людність. Від такої 'амністії' багато 'прощених' збоже! 
воліло, покінчило самогубством, а решта скотилася на саме дно 
людської підлоти...»  («1945 рік на українських землях»). 

Про те все, що діється останніми роками на Україні, 
тобто, про всю величезну боротьбу українського народу і, ввесь 
той терор, який застосовує проти українського народу НКВД, 
більшовицька преса й радіо цілковито мовчать. Упродовж ос� 
танніх 3 років (як і завжди до того часу) в  більшовицькій пре� 
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сі не з'явилася ні одна стаття, яка б об'єктивно висвітлювала 
фактичне становище на українських землях, охоплених рево� 
люційною боротьбою, не з'явилася ні одна вістка, яка б відзер� 
калювала дійсні події на Україні. Ця преса, що дуже точно но! 
тує кожний, навіть найменший страйк в США, кожну наймен! 
шу демонстрацію у Єгипті, ця преса, яка ніби обурюється з 
приводу придушування визвольного руху в Індонезії голлянд! 
цями, не нотує дуже часто великих боїв УПА, що майже що� 
денно ось вже упродовж 3 років ідуть в Україні, не обурюється з 
приводу кривавого придушування визвольної боротьби україн� 
ського народу НКВД. Те все, що діється за останні 3 роки на 
Україні, НКВД повиває цілковитою таємницею. Лише час!від! 
часу в цій пресі вміщується найбрудніші наклепи на україн! 
ський самостійницький рух. Така політика — це ще одна, гідна 
лише більшовицьких «демократів», метода поборювання укра! 
їнського національно!визвольного руху. 

Якщо б ці наші рядки читав хтось, хто не є «громадя! 
нином» т. зв. СРСР, а громадянином якоїсь справді демокра! 
тичної країни (для громадян СРСР всі ці справи, про які ми 
пишемо, цілком зрозумілі) — він певно, читаючи про всі бан! 
дитські злочини більшовицьких загарбників, запитав би: Як же 
ж з правосуддям? Адже ж існують в УРСР якісь суди, вони 
іменуються навіть «народніми». 

Для висвітлювання того, що таке більшовицькі «народні 
суди», наведемо один приклад. 

26. 4. 46 р. гром. Каралаш Маноїл переходив з с. Чор! 
ний Потік до с. Брідок (р!ну Заставна, Чернівецька обл.). По 
дорозі зустріла його вантажна автомашина, на якій їхав нач. 
«істрєбітєльних баталіонів» в цьому ж р!ні Христенко та во! 
єнрук СШ в м. Заставна Алєксандров. Каралаш цих людей 
пізнав тому, що вже давно з ними знався особисто. Крім вище 
згаданих, на машині були ще якісь енкаведисти, яких він не 
знав. Христенко наказав Каралашові їхати з ним, щоб пока! 
зати в Чорному Потоці, де мешкав священик Костинюк. Кара! 
лаш згодився, не знаючи, що хочуть енкаведисти зробити з 
священиком. Як виявилося потім, енкаведисти їхали, щоб ви! 
мордувати всю сім'ю священика. Незадовго після цього НКВД 
почало розповсюджували вістку, що, мовляв, цього жахливого 
морду доконали «бандерівці». Каралаш публічно спростував цю 
чутку й викрив дійсних убивників. За те НКВД його арешту! 
вало. 23. 6. 46 р. районний суддя  м. Заставна засудив  Карала! 
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ша за наклепницьку ніби пропаґанду до 2 років тюремного 
ув'язнення. На процесі суддя Бондаренко поставив підсудному 
таке питання: «Чи це напевно був Христенко? Людина на лю! 
дину схожа, а Христенко того вечора був у Чернівцях. Ти лю! 
дина чесна, щоб не страждати даремно по тюрмах, спростуй 
свої свідчення, які обвинувачують Христенка». Підсудний, від! 
повів: «Я п'яний не був, Христенка знаю особисто й це нас! 
правді були вони...». 

Цей факт цілком характеризує більшовицьке правосуддя. 
Воно має одне спільне з НКВД, поставлене їм кремлівськими 
злочинцями, завдання — «знищити будь�якою ціною самостій� 
ницький рух на Україні»... 

*** 
Такі методи, що застосовують більшовики в їхній бороть! 

бі проти українського самостійницького революційного руху й 
усього українського народу. Вони найбільшою мірою бандит� 
ські, злочинні, ганебні. 

Та навіть за допомогою таких бандитських, злочинних 
метод московсько�більшовицьким окупантам не щастить зни� 
щити український національно�визвольний революційний рух, 
не дається поставити український народ на коліна. Ідейний фа! 
натизм, що ним просякнуті українські революціонери й пов! 
станці, дозволяв їм не боятися найжахливіших тортур. Пере! 
конання в слушності своєї правди дає силу українському на! 
родові зносити найжорстокіший терор. З трьох років нерівної 
боротьби проти московсько!большевицьішх окупантів та їх аґен! 
тів український народ вийшов переможно. Сьогодні, з кінцем 
третього року більшовицької окупації на Україні, діє, як і діяв, 
організований український самостійницький рух. Сьогодні, з 
кінцем третього року більшовицької окупації на Україні, укра! 
їнський народ ставить, як і ставив, масовий спротив терористич! 
ній більшовицькій політиці й цілковито підтримує, як і підтри! 
мував, самостійницький революційний рух. Сьогодні, з кінцем 
третього року більшовицької окупації на Україні майже зовсім 
безпорадним супроти революційної боротьби українського на! 
роду стає ніби непереможне до цього часу НКВД. Сьогодні 
український самостійницький рух мав далеко більше співчут! 
тя і зрозуміння як серед народів СРСР, так і серед сусідніх 
народів поза межами СРСР, як це було перед трьома роками. 

Справа визволення українського народу величезними кро! 
ками посувається вперед.  І цього найзакономірнішого, бо від! 
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повідаючого найближчим прагненням усього великого, здоро! 
вого, українського народу не зупинити жодному теророві, не 
зупинити жодним, навіть найзлочиннішим плянам, навіть най! 
підступнішим хитрощам московсько!більшовицьких окупантів. 
Неминучим наслідком цього процесу буде українська са! 
мостійна держава. Тоді й український народ постарається ще 
раз пригадати більшовицьким злочинцям усі їхні заподіяні йо! 
му злочини і звірства. 

О. Гончарук 

УКРАЇНСЬКА   ПОВСТАНЧА   АРМІЯ   —   НОСІЙ 
ІДЕЙ   ВИЗВОЛЕННЯ   І   ДРУЖБИ   НАРОДІВ 

Українська Повстанча Армія (УПА), яка цілковито про! 
довжує героїчні збройні традиції українського народу, зроди! 
лася у його завзятій боротьбі в період другої світової війни. В 
цій боротьбі, спочатку з гітлерівським, а потім із сталінськими 
загарбниками, УПА зросла і зміцніла. На великій передовій 
ідеї, за яку бореться УПА, викристалізувалася вона в період 
підпільно!рвволюційної боротьби українського народу між дво! 
ма світовими війнами. В цей період викувалися ті високомо! 
ральні кадри, що очолили боротьбу УПА й за якими пішли 
найкращі сини й дочки українського народу, для яких служін! 
ня народові, визволення народу — єдина мета життя. УПА — 
це революційна армія, це чисто народна армія. 

Як армії поневоленого народу, як армії, що бореться за 
визволення власного народу з!під ярма більшовицьких імпері! 
ялістів, їй близька визвольна боротьба й інших народів поне! 
волених, чи загрожених сталінським імперіялізмом. Що біль! 
ше, УПА виразно висуває потребу найтіснішої співпраці і спіль! 
них дій цих народів, вказуючи, що тільки спільною боротьбою, 
що тільки єдиним фронтом усіх народів можна повалити нена! 
висну сталінську імперію. Тому УПА якнайгостріше виступає 
проти всяких дрібних непорозумінь між народами, засуджує 
тих, хто створює такі непорозуміння, бо ці непорозуміння ли! 
ше розпорошують народню енергію, скеровують її вбік, замість 
того, щоб спрямовувати її проти найбільшого ворога — сталін! 
ського імлеріялізму. Брак співпраці між народами або, що  гір! 
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ше, непорозуміння між ними, тільки на руку більшовицьким 
імпері лістам, бо полегшують їм панування над цими народа! 
ми. Зате сп льна боротьба поневолених народів завдає найсиль! 
нішого удару по сталінських імпері лістах. Вона є най ильні! 
шою запорукою розвалу сталінської імперії й визволення по! 
неволених в ній народів. 

Борючись за вільну й самостійну державу для україн! 
ського народу, УПА одночасно бореться за право кожного на! 
роду жити своїм вільним життям у своїй власній, незалежній 
національній державі. УПА вважає, що тільки система вільних 
національних держав ґарантує повний всебічний розвиток окре! 
мих народів, що тільки така система забезпечує їх від понево! 
лення однієї нації одною або групою найбільших і найсильні! 
ших націй усіх середніх і малих націй, що тільки вона ство! 
рює можливості для справжньої співпраці між народами в по! 
літичній, економічній і культурній площинах, що тільки вона 
ліквідує небезпеку війн і створює ґрунт для тривалого миру і 
справжньої дружби між народами. При такій системі повного 
свого розвитку може досягти й українська нація. УПА вважає, 
що визнання за кожною нацією її священного права на власну 
державу, на її етнографічній території є не тільки передумо! 
вою спільної боротьби й перемоги народів, поневолених, чи за! 
грожених сталінським імперіалізмом у сучасному, а й основою 
для найширшої співпраці в майбутньому. Українська Головна 
Визвольна Рада (УГВР), найвище й єдине керівництво визволь! 
ною боротьбою українського народу, з політичних настанов 
якої випливає вся діяльність УПА, у своєму Універсалі з чер! 
вня 1944 р. виразно заявила: 

"Вітаємо боротьбу інших поневолених народів за своє визволення. 

З ними, зокрема з нашими сусідами, бажаємо жити в добросусідських 

взаєминах та співпрацювати у спільній боротьбі за умови пошанування 

ними   визвольної  боротьби   українського  народу". 

Борючись за знищення тоталітарного сталінського режи! 
му, за повалення диктатури кляси сталінських вельмож, за 
справді проґресивний лад в українській державі, УПА бажає, 
щоб усі народи побудували в себе також дійсно справедливий 
політичний і економічний лад, який відповідав би справжнім 
інтересам їхніх народніх мас. Досвід історії, особливо наших 
днів, показує, що нездоровий внутрішньо!політичний лад, не! 
здорова економічна система якої!небудь держави найвищою мі! 
рою шкідливо відбивається на народі тієї ж таки держави й 
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на мирних стосунках з іншими народами. Вони ж бо призво! 
дять до панування ворожих даному народові клік, до виник! 
нення імперіялістичних тенденцій, жертвою яких стають так 
власні, як і чужі народи. 

У себе, в українській державі, УПА змагає до побудови 
ладу без експлуататорів і експлуатованих, ладу, де всі грома! 
дяни цілком користуватимуться дійсними демократичними сво! 
бодами, лад, за якого справді народна влада не витрачатиме ні 
коштів, ні енергії на творення апарату гноблення, а направляти! 
ме їх на саме піднесення й розвиток народу; ладу, за якого 
високо буде піднесена така сьогодні потоптана в СРСР люди! 
на, якій буде забезпечено всі права, вільний розвиток, добро! 
бут і користування всіми культурними надбаннями власної на! 
ції й усього культурного людства. 

Великий клич — «Воля народам і людині!» — став ос! 
новним кличем, за здійснення якого бореться УПА. 

 
І 

Момент співпраці з іншими народами, момент активно! 
го творення спільного фронту боротьби поневолених народів 
дуже сильно виступає з самого початку діяльности УПА. УПА 
весь час репрезентує чисто революційну лінію, суворо зберігає 
революційну принциповість і не дозволяє зіпхнути себе на ма! 
нівці опортунізму і спекулянтства. Ведучи активну боротьбу 
проти гітлерівських загарбників, УПА ні на хвилину не ви! 
пускала з уваги небезпеки, що загрожувала й загрожує всім 
народам від сталінських імперіялістів. Цю небезпеку вона оці! 
нила реально, тверезо, до боротьби з нею готувалася сама ду! 
же пильно, але одночасно вона ніяк не послаблювала бороть! 
би проти гітлерівських окупантів. Тому що вона спиралася на 
таку велику й незнищенну силу, як народ, для неї така бо! 
ротьба на два фронти була цілком можливою. УПА знала, що 
справжнє й повне визволення народу може прийти тільки в 
наслідок повалення так гітлерівських, як і сталінських імпе� 
ріялістів самим народом. Цю істину вона прищеплювала не 
тільки власному народові, а й поширювала серед усіх інших 
народів та одночасно проповідувала конечну потребу спільної 
боротьби народів проти гітлерівсько�сталінських імперіялістів. 

Війна створювала для поширювання цих ідей своєрідні 
корисні обставини. Передусім, вона відкрила широкі можли! 
вості безпосередніх зустрічей з різними народами. На Україні, 
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що стала ареною жорстоких фронтових дій, перебували в ні! 
мецькій імперіялістичній армії численні народи, що їх боже! 
вілля Гітлера загнало туди вмирати за маячні пляни підко! 
рення світу й панування над іншими народами. Саме серед 
цієї імперіялістичної армії УПА повела свою політичну роботу. 

Зокрема широко роз'яснювальну акцію УПА провадила 
серед союзників Німеччини: італійців, мадярів, румунів, а та! 
кож тих французів, бельгійців, голляндців, юґославів, чехів, 
що їх силоміць загнано чи то до німецької армії, чи на воєнні 
роботи. Вони радо читали повстанські листівки, в яких могли 
взнати всю правду про реакційну політику Гітлера та своїх 
аґентурних урядів і квіслінґів і з яких могли дізнатися про 
фактичний стан на фронтах, про фактичне становище в світі. 
Сильне й захоплююче своєю революційністю, правдивістю та 
переконливістю повстанське слово будило і кріпило в них віру 
в перемогу народів над гітлерівським варварством. 

Ведучи роз'яснювальну акцію, УПА одночасно заклика! 
ла ці народи до активних виступів. Вона закликала саботувати 
накази військового командування, вона закликала обернути 
зброю, що була в їх руках, проти гітлерівців, вона закликала 
переходити на бік УПА та допомагати їй всіма засобами. Ре! 
альним виявом зрозуміння цих закликів УПА були численні 
факти, що просте вояцтво відмовлялося від боротьби проти УПА 
або добровільно давало себе роззброювати, коли його змушува! 
но битися проти УПА, передавало УПА, зброю, мундури, роз! 
відкові інформації, а багато патріотів — італійці, серби, чехи 
та інші — перейшли з армії або втекли з воєнних робіт до УПА 
й віддали їй yсі свої здібності, знання, а навіть життя. При! 
хильне ставлення народів, що перебували в німецькій армії, чи 
в арміях їх союзників, стало, можна сказати, загальним. В 
наслідок, напр., такого прихильного ставлення до УПА мадярів 
гітлерівське командування було змушене 1943 р. відкликати 
всі мадярські частини, призначені поборювати УПА на Волині. 

Крім цього, УПА широко інформувала ці народи про 
революційно!визвольну боротьбу українського народу. Бороть! 
ба ця була для них моральною підтримкою, вона запалювала 
їх до активної боротьби проти гітлерівських імперіялістів. 

Викликане війною перебування італійців, румунів, мадя! 
рів, франзузів, голляндців, бельгійців, сербів, хорватів, чехів 
та інших народів на Україні, де, крім гітлерівських порядків, 
на кожному кроці видно було сліди  імперіялістичного госпо! 
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дарювання сталінських імперіялістів, УПА використала, щоб 
розкрити перед цими народами справжнє обличчя більшовиць! 
кого імперіялізму. УПА ясно усвідомлювала собі, що після 
неминучого розгрому гітлерівської Німеччини її місце займе 
імперіялістичний СРСР і що внаслідок цього такі народи, як, 
напр., румуни, мадяри, стануть перед безпосередньою загрозою 
втрати своєї державности; що для таких народів, як чехи, по! 
ляки, тільки зміняться їх поневолювачі (замість гітлерівських 
— сталінські); що перед усіми народами дуже гостро висту! 
пить проблема боротьби з замаскованою в компартіях більшо! 
вицькою аґентурою. УПА ясно здавала собі справу, що наро! 
дам цим доведеться ще раз боротися проти сталінських імперія! 
лістів, але вже не в лавах імперіялістичних, а народньо!виз! 
вольних арміях. Тому УПА допомагала тим простим італій! 
ським, румунським, мадярським, французьким, голляндським, 
юґославським робітникам і селянам у солдатському мундурі 
чи робітничій блюзі пізнати, що СРСР — це країна, в якій у 
найжорстокішій формі здійснюється національне поневолення, 
що це країна, в якій придушена всяка демократія, брутально 
потоптані основні права людини і громадянина; що це країна, 
робітники й селяни якої найжорстокіше визискує нова експлу! 
ататорська кляса сталінських вельмож; що це країна, в якій 
шаліє терор, насильство й безправ'я. УПА допомагала їм зро! 
зуміти, що для всіх волелюбних народів світу, для їх вільного 
розвитку сталінські імперіялісти являють собою таку саму не! 
безпеку, як і гітлерівські імперіялісти. 

Так то УПА вже в перший час готувала ґрунт для спіль� 
ного фронту боротьби цих народів проти більшовицького імпе� 
ріялізму, фронту, потреба в якому виступає сьогодні з усією 
своєю силою. 

Найбільшу увагу УПА звернула на т. зв. національні ба! 
тальйони, що були створені при німецькій армії з народів СРСР: 
білорусів, грузинів, татар, узбеків, азербайджанців, вірмен, та! 
джиків, козаків, туркменів та інших. Це були червоноармійці, 
що попали в німецький полон, а звідти пішли до національних 
батальйонів чи то під примусом голоду й нестерпно нужден! 
них умов життя в таборах полонених, чи то через свою несві! 
домість. Ці народи, що колись героїчно боролися проти своїх 
перших поневолювачів — царських імперіялістів, також ніколи 
не переставали боротися проти своїх других поневолювачів — 
більшовицьких імперіялістів, які знищили самостійні держави 

218 



цих народів, що народилися на руїнах царської імперії, здуши! 
ли їхню національно!визвольну боротьбу, наново поневолили 
їх і обернули їхні країни в звичайні колонії, багатства й люд! 
ність яких піддали жорстокому грабежеві. Прагнучи знищити 
імперіялістичний СРСР і визволити свої країни, деяка частина 
з них думала, що за ці справедливі цілі можна боротися у 
гітлерівській армії. Це, очевидно, було зовсім неправильне, і 
саме УПА розгорнула величезну роз'яснювальну акцію, щоб 
розкрити перед цими народами помилковість їхнього погляду. 
УПА з'ясовувала їм, що гітлерівським імперіялістам цілком 
далеке й чуже їх визволення, а навпаки, вони змагають до їх 
поневолення й до неподільного панування над ними так же 
само, як і сталінські імперіялісти. Тому УПА закликала ці 
народи не вмирати за імперіялістичні пляни Гітлера, не дозво! 
лити використовувати себе на боротьбу проти визвольних ру! 
хів европейських народів, поневолених Гітлером. Правда, в на! 
ціональних батальйонах були й одверті гітлерівські запродан! 
ці, чи підіслані для аґентурної роботи сталінські аґенти, чи 
просто бандитські елементи, але велика частина вояцтва цих 
батальйонів, це були чесні люди. Саме їх УПА закликала ки! 
дати німецьку службу та зі зброєю в руках переходити на бік 
УПА, щоб разом боротися проти гітлерівських і сталінських 
імперіаялістів, найлютіших ворогів волелюбних народів, ворогів 
демократії й поступу. 

Наведемо кілька винятків із численних листівок, що їх 
УПА масово поширювала серед бійців національних баталь! 
йонів. 

"ГРУЗИНИ!       

... Коли спалахнула більшовицько!німецька війна, у Вас не було ба! 

жання оборонити нову тюрму народів — Радянський Союз. Частина з 

Вас пішла в національні відділи при німецькому війську. Ви таким чи! 

ном плянували допомогти розбити свого найлютішого ворога — росій! 

ський   імперіялізм. 

Але Ваші надії не здійснилися. Німці, як Ви в цьому наочно пе! 

реконалися, повели на окупованих ними землях політику поневолення, 

грабежу й фізичного знищення  народів. 

Грузини! Не будемо вмирати за німецький грабіж, не будемо 

вмирати за московський імперіялістичний розбій. Український народ 

закликає Вас до спільної боротьби з нашими спільними ворогами. Йдіть 

разом  з українськими  повстанцями, формуйте  свої  національні відділи! 

(З листівки   російською   мовою  "Грузини",   вересень   І943   р.) 
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"СИНИ ТУРКМЕНІЇ! 

...Німцям потрібна була тільки Ваша кров для їх імперіалістичних 

завоювань. Німці, як і більшовики, несуть народам рабство й фізичне 

винищення. Приклад цього — господарювання  німців  на  Україні. 

Туркмени! Кидайте німецьких завойовників! Зі зброєю в руках 

переходьте до українських повстанських відділів, що хоробро борються 

з німецькими  й московськими  імперіялістами". 

(З листівки російською мовою "Сини Туркменії", вересень 1943 p.). 

Заклики УПА знайшли дуже великий відгук у вояцтва 
національних батальйонів. Вони падали на придатний ґрунт. 
Бійцям поневолених народів в СРСР, що служили в національ! 
них батальйонах, боротьба українського народу, так само по! 
неволеного Сталіном, була зрозумілою, і вони скоро переко! 
налися, що їх місце — в лавах УПА — у спільній боротьбі 
проти гітлерівських і сталінськихх імперіалістів. 

Бійці національних батальйонів послухались закликів 
УПА і почали переходити на її бік, спочатку індивідуально, а 
потім масово. При УПА створено національні відділи грузинів, 
вірмен, узбеків, азербайджанців, татар та інших народів СРСР. 

Це було велике досягнення: у спільній боротьбі проти 
найлютіших ворогів людства — гітлерівських і сталінських 
імперіалістів — кувалася справжня дружба народів, творився 
фронт поневолених народів, заснований не лише на конечній 
потребі боротися проти спільного ворога, а й головне на взаємній 
пошані й довір'ї, на взаємному визнанні права кожного наро! 
ду жити вільним самостійним життям у своїй власній державі. 

Створені національні відділи при УПА зростали дуже 
скоро. Українська Повстанча Армія закликала їх збільшувати 
свої відділи. 

"ЧЕРКЕСИ,   КАБАРДИНЦІ,   ОСЕТИНИ,   ЧЕЧЕНЦІ,   АДИГИ, 

 ЛЕЗГІНИ,   ІНГУШІ! 

Сини гір! Досить бути сліпим знаряддям у руках німецького імпе! 

ріялізму! Згадайте заповіти своїх гордих предків, що загинули за волю 

Кавказу! Український народ закликає Вас до спільної боротьби з віко! 

вічними гнобителями! Створюймо міцний фронт проти експлуататорів 

людства!  

Зі зброєю в руках переходьте до національних відділів при Укра! 

їнській Повстанчій Армії... Готуйте сили для загальної революції проти 

мосновсько!більшовицької тиранії) Нас об'єднує спільна боротьба під 

кличами "Воля народам! Воля людині!" 

(З листівки російською мовою того ж наголовку, листопад  1943 p.). 
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"АЗЕРБАЙДЖАНЦІ! 

Тільки спільними силами всіх поневолених народів можна перемогти 

імперіялістичних хижаків Москви й Берліну та побудувати незалежні 

держави   Кавказу  й   Азії.   

Ми закликаємо Вас збільшувати ряди своїх національних відділів 

при Українській Повстанчій Армії".  

(З листівки російською мовою "Азербайджанці",  листопад  1943 p.). 

Зокрема, коли гітлерівці почали відступати з України й 
коли всім стало ясно, що Німеччина програє, УПА перестері! 
гала вояцтво національних батальйонів не відступати з німець! 
кими імперіялістами, не зв'язуватися з ними до кінця, а закли! 
кала переходити на бік повстанців і спільно готуватися до бо! 
ротьби проти кремлівських імперіялістів. Ось один приклад: 

"УЗБЕКИ! 

В сьогоднішній момент, зазнаючи краху, німецький імперіялізм на! 

магається затягнути Вас на сторону старих німецьких кордонів... 

Всі поневолені европейські народи піднімаються на боротьбу з гіт! 

лерівським звірем. Покидають німців союзники. Німці перекидають 

військо в Европу. На зміну гітлеризмові на українські землі йде крива! 

вий більшовизм. Не відступайте разом з німецькими військами!.. При 

Українській Повстанчій Армії існують національні частини народів Сходу... 

Узбеки! Переходьте зі зброєю в руках до українських повстан! 

ських відділів. Будемо спільними силами готувати удар по московських 

імперіялістах". 

(З листівки російською мовою "Узбецькі Аскери", грудень 1943 p.). 

І дійсно, дуже багато бійців національних батальйонів, 
справжніх патріотів своєї батьківщини, послухались цього пов! 
станського голосу перестороги. Вони перейшли зі зброєю в ру! 
ках до своїх національних відділів при УПА, щоб в її лавах 
боротися проти сталінських імперіялістів, що йшли на Україну 
на зміну гітлерівським імперіялістам. 

Треба також сказати, що УПА багато зробила щодо усві! 
домлення червоних партизан, зокрема тієї частини з!поміж них, 
що ненавиділа всяке поневолення та гніт і щиро прагнула ви! 
зволення народів і щастя працюючих. Червона партизанка, 
організована сталінськими емісарами (які, використовуючи 
важкі умовили населення завойованих німцями територій, обма! 
ном, а нерідко й силою, затягали його до своєї партизанки) 
і складена в більшості з насланих з!за фронту парашутистів, 
діяла  також  і в  деяких теренах України, головно в лісах, су! 
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межних з білоруськими, звідки час!від!часу робила більші або 
менші випади. УПА розкрила перед червоними партизанами всю 
підступно!підлу політику Сталіна щодо них, політику, яка зро! 
била їх знаряддям злочинних плянів Сталіна — нищення ре! 
волюційно!визвольного руху українського народу і промощу! 
вання йому (Сталінові) шляху до панування над світом. УПА 
вказувала на те, що наслані з Москви політруки й команди! 
ри, замість бити німців, нацьковували червоних партизан про! 
ти УПА, тероризували і грабували українську людність, знаю! 
чи, що саме вона є основною опорою УПА. УПА звертала ува! 
гу червоних партизан на те, яке майбутнє готовить Сталін СРСР 
після перемоги над Гітлером, вона перестерігала їх від обман! 
ливих надій на будь!які зміни в СРСР, що їх (зміни) щедро 
обіцяли сталінські політруки. УПА ставила перед ними з не! 
двозначною ясністю одну велику мету: бити, як і гітлерівських, 
так і сталінських імперіялістів, бо тільки їх знищивши, можна 
побудувати народам дійсно вільне й щасливе життя. 

Головне командування УПА в жовтні 1943 р. звернуло! 
ся з такою відозвою до червоних партизан (наводимо у винят! 
ках) : 

"ЧЕРВОНІ   ПАРТИЗАНИ! 

Ставши  на  шлях  боротьби  з  німецькими   наїзниками,   Ви   поступили 

правильно. Не можна мовчати й байдуже приглядатися до того, що ді!. 

ється   в   Україні   та   інших   окупованих   Німеччиною   країнах...   Боротися 

активно проти гітлерівських варварів — це  великий  священний обов'я! 

зок кожної чесної людини, 

Але, знищуючи існуюче лихо, треба думати про новий кращий лад 

у майбутньому. Який же мав би бути новий лад, що прийде на зміну 

німецькій неволі? Чи ж на зміну гітлерівської 'Нової Европи' мав би 

знов  повернутися  більшовицький   СРСР? 

Ні! Не за таку зміну ми боремося, не такого бажаємо собі ладу 

в Україні й у світі. 

Бо кремлівські імперіялісти такі ж самі вороги народам, як і бер! 

лінські. 

Червоні     Партизани! 

          Поширюйте свій фронт боротьби!  Знищуючи німецьких загарбників, 

поверніть свою зброю також  проти  кремлівських  катів та їх аґентів! 

          Женіть від себе політруків і  командирів, присланих із Москви! 

          Вступайте  на  проґресивний   шлях  великого  майбутнього.   Єднайтеся 

з  народами   проти  всіх  катів і   гнобителів —  за   щасливе  майбутнє,  за 

новий лад   вільних  народів у   самостійних   національних  державах!" 

Так УПА на кожному кроці, і в національних батальйо! 
нах при німецькій армії, і в рядах червоної  партизанки, ясно 
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вказувала поневоленим народам СРСР, куди й з ким треба йти 
та як боротися за своє визволення. Сама ж героїчна боротьба 
УПА, її великі успіхи притягали до її лав усі народи, гноблені 
сталінським імперіялізмом. Боротьба національних відділів на! 
родів СРСР при УПА — це окрема широка тема, що не входить 
у рамки нашої статті. Для ілюстрації ми наведемо лише кілька 
фактів. 

25. 6. 43 р. в триденних боях загону УПА під команду! 
ванням к!ра Крука в околицях Теремна (Волинь), в яких ціл! 
ком розгромлено сталінських партизанських грабіжників, що 
вже довгий час напастували мирне населення, особливо від! 
значився відділ грузинів. 

(За бойовим звітом УПА від 1!го серпня 1943 p.). 
В серпні 1943 р. відділ УПА, складений також з узбеків, 

грузинів і росіян, знищив у боях з німцями в Млинівському 
р!ні (Рівенська обл.) 60 гітлерівських бандитів (за повідомлен! 
ням газети УПА «До Зброї», вересень 1943 p.). 

29. 4. 44 p. у великому бою відділів УПА з військами 
НКВД в с. Залізниця (Крем'янеччина) взяли участь і відзна! 
чилися національні відділи під ком. к!ра Яструба. В цьому бою 
ворог втратив 240 вбитими (за бойовими звідомленнями к!ра 
УПА Ясеня). 

Наслідком великої роз'яснювальної роботи УПА серед 
народів СРСР, а далі спільної боротьби цих народів в лавах 
УПА, була дальшим етапом на шляху до зміцнення співпраці 
між ними 1!ша Конференція Поневолених Народів Сходу Евро! 
пи й Азії. Ця Конференція була скликана за ініціятивою УПА 
й відбулася 23!26. XI. 1943 на території, визволеній УПА від 
німецьких загарбників. В роботах цієї Конференції, що має 
важливе історичне значення, взяли участь, крім української де! 
леґації, 12 делеґацій: азербайджанська, башкірська, білорусь! 
ка, вірменська, грузинська, кабардинська, осетинська, татарська, 
черкеська, чувашська, узбецька. Вони представили справжні 
прагнення своїх народів: боротися проти гітлерівських і сталін! 
ських поневолювачів за своє національне й соціальне визволен! 
ня, жити власним вільним життям, будувати своє життя у своїх 
незалежних державах, у тісній дружбі з усіми іншими наро! 
дами. Конференція виробила ряд політичних і практично!орга! 
нізаційних постанов, направлених на закріплення та дальше 
поширення спільної боротьби поневолених народів СРСР. Кон! 
ференція ухвалила також звернення до всіх поневолених  на! 
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родів Східньої Европи й Азії, в якому вичерпно з'ясовано по! 
літичне становище поневолених народів, завдання, що стоять 
перед ними й перспективи їхньої боротьби. 

Ось виняток з цього звернення: 
"Щоб вийти з сьогоднішнього трудного становища, припинити ли! 

ше війну — замало. Для цього необхідно повалити цілий державний 

устрій, знищити імперіялістичні кліки й побудувати новий лад на Сході 

Европи й Азії. Цей лад виключить можливість поневолювання одного 

народу іншим, виключить і всякий імперіялізм, ґарантуватиме повну 

волю розвитку кожного народу. Цей лад мусить бути побудований на 

системі незалежних держав кожної нації на своїй етнографічній   території. 

Здійснити цей лад можна тільки в безпощадній боротьбі з імперІ! 

ялістичними правлячими верхівками, тільки шляхом національної рево! 

люції. 

В боротьбі проти спільних гнобителів — сталінського й гітлерівсько! 

го імперіялізмів — необхідний єдиний фронт усіх народів Сходу, ке! 

рованих своїми національними проводами. Для перемоги національної 

революції потрібний підйом національних мас. Поневолені народи Схо! 

ду вступили на шлях цієї священної боротьби. В цій боротьбі вони 

вже добилися поважних успіхів... В повній солідарності з нами ведуть 

таку ж боротьбу проти імперіялістів народи Західньої Европи... Слі! 

дом за цим боротьба поширюється на території Европи та цілої імперії 

СРСР, втягаючи до повстання всі поневолені народи, а також росій! 

ський та німецький, придушені власними імперіялістичними кліками. Міль! 

йони бійців червоної армії, розсіяної по цілій Европі й Азії, — в око! 

пах на фронті, запіллі, в німецькому полоні, в національних батальйо! 

нах при німецькій армії; мільйони робітників у воєнних заводах, у кол! 

госпах, на каторжних роботах у Німеччині й Сибірі, — це велика армія 

революції Сходу, це запорука її перемоги!' 

Природно, що це все — національні відділи народів СРСР 
при УПА, і Конференція Поневолених Народів, — дуже затри! 
вожило як гітлерівських, так і сталінських ім еріялістів. Во! 
ни казилися з люті, що народи ці не хочуть більше вмирати 
за їхні загарбницькі пляни, що народи ці відшукали правиль! 
ний шлях, шлях спільної боротьби проти поневолювачів, про! 
ти тиранії, проти тоталітаризму, так фашистської, як і більшо! 
вицької відміни. 

Спільна боротьба українського та інших народів СРСР 
особливо затривожила сталінських можновладців, призвичаєних 
монопольно виступати під іменем поневолених народів, призви! 
чаєних заявляти перед світом, що в них національне питання 
цілком і найкраще розв'язане, що  всі  народи СРСР живуть 
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вільно й рівноправно. Саме боротьба УПА й національних від! 
ділів при ній, Конференція Поневолених Народів були кричу! 
чим запереченням цього й цілковито здирали ширму зі сталін! 
ських імперіялістів. Кремлівські верховоди вдалися до манев! 
рів зі зміною конституції, розпутали брехливу пропаґанду про! 
ти УПА, а головно, почали масово насувати своїх аґентів, щоб 
зсередини шкодити справі спільної боротьби поневолених наро! 
дів СРСР. Та ці мерзенні енкаведівські пляни були розкриті й 
цілком розбиті. Не довели ні до чого спроби знищити, чи бодай 
послабити, УПА за допомогою червоної партизанки. Вона на 
території дій УПА була цілковито розторощена. В цьому роз! 
громі активну участь взяли й національні відділи поневоле! 
них народів СРСР при УПА. 

ІІ. 

На зміну відступаючим гітлерівським загарбникам при! 
йшов на Україну знову сталінський окупант. УПА була до цьо! 
го приготована і старих своїх поневолювачів прийняла одвер! 
тою боротьбою. Та одночасно УПА зустрілася з червоноармій! 
цями, з тими мільйонами простих робітників, селян та інтелі! 
ґентів численних національностей СРСР, що їх кремлівські вер! 
ховоди насильно загнали в ЧА й до останніх меж прикрутили 
терористичною дисципліною. 

Кому ж могла бути ближчою боротьба українського на! 
роду, як не цим мільйонам різних народів в червоноармійсько! 
му мундурі! Аджеж вони громили гітлерівських загарбників, 
але й не менш ненавиділи сталінських імперіялістів. На шля! 
ху свого походу вони бачили гітлерівські порядки, але на сво! 
їй власній шкурі відчували всі «благодаті» сталінського ладу. 
Тому ідеї УПА, ідеї боротьби проти гітлерівських і сталінських 
імперіялістів, імперіялістів однієї масти, ідеї розгрому цих імпе! 
ріялістів, ідеї визволення поневолених ними народів трапляли 
просто до серця червоноармійцям, бо це ж були і їхні, усві! 
домлені, чи ще не усвідомлені, ідеї. 

Безумовно, війна допомогла червоноармійцям не одне пі! 
знати, не одне побачити й не одного навчитися, що, як наслі! 
док, ширше відкривало їхні очі на сталінські імперіялістичні 
злочини. Люди ті, що постійно жили в умовах фронтової дій! 
сности, навчилися також сміливіше протиставитися й менше 
коритися. 
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Зрозуміло, що саме на це червоноармійське середовище, 
середовище різних національностей СРСР, УПА звернула свою 
особливу увагу (в цій статті ми не обговорюватимемо роботи 
УПА з червоноармійцями!українцями). 

Кремлівські верховоди добре усвідомляли собі всю за! 
грозливість ідей УПА. Користуючись своїм монопольним пра! 
вом на пропаґанду, вони всіляко одурманювали й обманювали 
червюноармійські маси. От як, напр., повчав Калілін своїх аґі! 
таторів підходити до бійців червоноармійців не!росіян: ...бійце! 
ві, — чи то грузинові, чи то казахові, чи узбекові, — який 
б'ється погано або виявляє легкодухість, аґітатор міг би ска! 
зати приблизно так: «Невже ж ти хочеш, щоб ми не брали уча! 
сти у війні, коли всі інші національності б'ються, як леви! 
Хіба ж ми можемо залишитися осторонь війни!... Подумай но, 
хіба добре буде, якщо нашу республіку почнуть уважати за 
таку країну, люди якої не можуть битися, нездатні воювати й 
захищати себе!» ...Якщо бійці вам скажуть: «Що ти нам так 
говориш і так нас лаєш!» — то ви можете на це їм відпові! 
сти: «Я теж узбек (чи казах), я не менше, як і ви, люблю свій 
народ, тому я так і кажу». (Сопутник аґітатора в 15!1; 1943 p.). 
Сталінські ґеббельси заздалегідь поширювали найнеправдопо! 
дібніші вісті про УПА про український національно!визволь! 
ний рух. Зокрема з хвилиною свого нового приходу на Україну 
вони розпочали кампанію наймерзеннішої брехні, скерованої 
проти УПА. Ці народні кровопивці, ці кати мільйонів народів, 
ці щурі, що безсоромно тікали від УПА, з тільки їм притаман! 
ним нахабством і цинізмом, твердили перед чврвоноармійцями, 
що УПА — проти народу, що вона вбиває червоноармійців, що 
вона не воювала проти німців. Завжди цю безсоромну брехню 
сталінські імперіялісти поширювали, щоб перешкодити єднан! 
ню червоноармійців з УПА; не допустити до них революційних 
ідей УПА. 

Та, не зважаючи на цю скажену забріхану пропаґанду, 
не зважаючи на посунену до крайніх меж ізоляцію червоно! 
армійців від населення, сталінським імперіялістам не пощасти! 
ло сховати від червоноармійців правди про УПА. Правда ти! 
сячними струмочками просочувалась до червоноармійців, вору! 
шила їхню ненависть і накипіле горе, відкривала їм очі, роби! 
ла їх своїми поклонниками,. 

Не могли партійно!енкаведівські гайдуки в армії допиль! 
нувати, щоб червоноармійці  не говорили з населенням. Не по! 
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магали жадні заборони. А населення, оповідаючи про німецькі 
злочини, про варварства гітлерівців, ґестапо, розказувало та! 
кож про те, хто ввесь час був з ним, хто боронив його від те! 
рору, континґентів, від вивозу до Німеччини, кому воно допо! 
магало, розказувало про свою рідну повстанчу армію, про своїх 
дорогих воїнів!повстанців. Населення розказувало, що УПА бо! 
реться проти гітлерівських і сталінських окупантів. Червоно! 
армійці, що бачили й переживали всі сталінські злодіяння за 
фронтом, приходили до переконання, що боротьба УПА проти 
гітлерівських і сталінських імеріялістів — це єдиноправильна 
боротьба, це найкращий вихід для поневолених народів СРСР. 
Із «нововизволених» областей приходили насильно мобі! 
лізовані. Вони також, не зважаючи на "погрози, що їх ними за! 
сипувано по воєнкоматах і «спецотдєлах», розказували червоно! 
армійцям!фронтовикам всю правду про український революцій! 
но!визвольний рух, про боротьбу УПА. У червоноармійців зро! 
стала віра в цю боротьбу. 

До того ж вздовж усіх шляхів, якими робили походи чер! 
воноармійці, їх вітали тисячі повстанських листівок і закликів, 
розліплених по придорожніх деревах, телеграфічних стовпах, 
поруччях мостів, стінах будинків. Вночі, на постоях підкидала 
їх невидима повстанська рука. Ось деякі з закликів: 

"ЧЕРВОНОАРМІЙЦІ! Тільки всенароднім революційним зривом роз! 

торощимо гітлерівську тюрму народів — 'Нову Европу' — і сталіновий 

— СРСР. Тільки революційним шляхом знищимо криваву імперіялістич! 

ну війну та побудуємо новий порядок і надійний мир! Геть гітлерів! 

сько!сталінський  розбій і   грабіж! 

ЧЕРВОНОАРМІЙЦІ! Не йдіть проти народу! Не виступайте проти 

УПА, яка бореться проти наших спільних поневолювачів — гітлерівських 

і сталінських окупантів! Приєднуйтеся до повстанських відділів! Хай 

живе  мир і  дружба   народів! 

ЧЕРВОНОАРМІЙЦІ! Станьте одностайно на захист життя й майна 

Вашого і Ваших рідних! Станьте до боротьби проти ворогів людства — 

гітлерівських і сталінських паліїв війни! Смерть Гітлерові і Сталіну! Во! 

ля   народам і   людині!"   (З   закликів   УПА  до   червоноармійців). 

Не встигали розсіяні енкаведівські загони знищувати пов! 
станські заклики і листівки. Не помагали погрози населенню, 
і чи тільки погрози, енкаведівські бандити часто розстрілювали 
тих, на чиїх будинках були розліплені, чи розсипані заклики. 
Людність, проте, листівок не знищувала, не знищували їх й 
червоноармійці. Вони  поодиноко, чи  гуртом запопадливо читали 
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їх, кожне слово глибоко вкарбовувалося в їхню душу. Читаю! 
чи листівки, червоноармійці давали волю своїм наболілим по! 
чуттям. Вони також дбайливо заховували листівки й потім по! 
ширювали серед своїх товаришів, не зважаючи на пересліду! 
вання НКВД. 

Ось кілька прикладів із листівок УПА, що їх поширю! 
вано під час походу ЧА на захід: 

"ЧЕРВОНОАРМІЙЦІ! Гітлер і Сталін хочуть панувати над усім сві! 

том, хочуть підкорити собі всі народи. Берлінські й московські імпе! 

ріялісти довго підготовлялися до війни, довгими роками будували во! 

єнну промисловість і за рахунок широких народних мас виробляли за! 

соби вбивства й винищення. Складаючи розбійницький союз із гітлерів! 

цями, кремлівські імперіялісти забезпечили німецьку армію хлібом, ву! 

гіллям та іншою сировиною. Вони таким чином допомогли перемогти 

народи Західньої і Середньої Европи... 

ЧЕРВОНОАРМІЙЦІ! Війна вступила в критичну фазу. Поневолені 

народи виступили єдиним фронтом, щоб розвалити німецьку тюрму на! 

родів 'Нову Европу' та більшовицький СРСР. У великому революційному 

фронті йде український народ. Його боротьбу організовує і проводить 

Українська Повстанча Армія. В УПА ведуть боротьбу національні від! 

діли поневолених народів Европи й Азії за знищення німецького й біль! 

шовицького рабства, за новий справедливий лад, за самостійні держа! 

ви  вільних народів. 

... Єднайтеся з народом, включайтеся в революцію! Спільним все! 

народним зривом рознесем тюрму народів, зметем з лиця землі на! 

родних катів і  паліїв війни". 

                 (З листівки того ж  наголовку російською  мовою, грудень   1943  p.). 

         "ЧЕРВОНОАРМІЙЦІ   І   КОМАНДИРИ!   Українські   повстанці   не   вою! 

ють   проти   синів   трудового   народу,   насильно   мобілізованих    червоноар! 

мійців і   командирів. 

Українські повстанці знищують тільки більшовицький терористич! 

ний апарат — НКВД, партійних верховодів, червоних губернаторів, го! 

родоначальників і  інших сталінських мерзотників". 

        (З листівки російською мовою "Червоноармійці і командири", сі! 

чень 1944 p.). 

Досі ще ніхто так не говорив червоноармійцям. Ніхто пе! 
ред ними не ставив з такою ясністю й послідовністю ту правду, 
яку одні з них усвідомляли собі, а інші лише відчували. Ні! 
хто з такою переконливістю не усував з!перед їх очей туман! 
ної полуди, зручно створеної сталінською пропаґандою. Ніхто 
з такою силою не промовляв до їх почуттів і переконань. 

УПА промовляла до них мовою поневоленого народу, 
живими фактами страшної радянської  дійсности,  з глибоким 
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знанням цієї дійсности. Що більше, УПА переконувала їх сво! 
єю далекоглядністю, захоплювала патосом своєї революційної 
боротьби, проґресивністю ідеї. Така мова викликала в них до! 
вір'я, кріпила віру в великі народні сили. Червоноармійці, пред! 
ставники різних національностей СРСР, починали ясно розумі! 
ти, що більшовики такі ж самі імперіялісти, як і гітлерівці, 
бо всі вони однаково змагають до панування над іншими на! 
родами, до колоніяльного грабежу тих народів. Пізнавши, що 
УПА бореться так проти гітлерівських, як і проти сталінських 
імперіялістів, що вона захищає народні інтереси, що вона бо! 
реться за визволення власного народу й тим самим за визво! 
лення всіх інших поневолених народів СРСР, що вона бореться 
за знищення, як гітлерівського грабежу, так і грабежу експлу! 
ататорської кляси сталінських вельмож, червоноармійці всією 
душею ставали по боці УПА. Природно також, що всі ці гнобле! 
ні й обдурювані народи бачили найсправедливіше розв'язання 
національного питання у голошених УПА ідеях цілковитого 
визволення всіх народів і побудови вільних, самостійних дер! 
жав цими народами. Таке розв'язання цілком відповідало їх 
вічним і законним прагненням. Зазнавши на собі всіх страхіть 
соціяльиого визиску і придушення свобід людини, вони захоп! 
лювалися проґресивною програмою УПА. Коротше, великі кли! 
чі УПА — «Воля народам і воля людині!» — червоноарційці 
всіх народів СРСР сприймали дуже глибоко. 

            В період війни збанкрутілі ідейно  сталінські  вельможі, 
шукаючи опертя для свого імперіялізму, звернулися до розпа! 
лювання російського шовінізму. Очевидно, що особливо силь! 
но цей шовінізм роздувався в армії. Зважаючи на це, УПА звер! 
нулася в листопаді  1943 р.  з листівкою  до  червоноармійців! 
росіян, в якій виразно зформулювала цілі боротьби українсько! 
го народу та його стосунки до російського, народу. Ось винятки: 
                "Український  народ  уважає  більшовиків   не   визволителями,  а  зви! 

            чайними загарбниками, які тільки  прикриваються  фальшивими  фразами 

            'дружби',   'визволення',   'щастя'...   Ось   чому   український народ   рішуче 

             добивається повного відділення від більшовицького Радянського Союзу. 

            Відділяючись, український народ закликає до всебічної співпраці й  щи! 

            рої дружби   всі  народи   Радянського  Союзу  на   принципах  незалежних 

            самостійних держав. Ми також будемо в дружніх відносинах і з росій! 

            ським народом, якщо він, скинувши сталінське ярмо, побудує свою дер! 

            жаву тільки на своїх етнографічних землях. Але ми ніколи не погоди! 

            мося,  щоб  російсько!більшовицькі  імперіялісти  під  плащиком  'визволен! 
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ня' окупували нашу краіну, політично й національно поневолили та гра! 

               бували її. 
Товариші червоноармійці і командири! Ми звертаємося до вас під! 

тримати нашу боротьбу за незалежну Україну без гітлерівського й біль! 

шовицького поневолення! Не виступайте проти нас! Не слухайте комі! 

сарів,  які  нацьковують  Вас  проти українських  повстанців". 

(З листівки російською мовою "Товариші, росіяни, червоноармій! 

ці і   командири*.). 

Окрема обстановка постала після закінчення війни. Ста! 
лінські вельможі святкували перемогу над своїми гітлерівськи! 
ми конкурентами. Та ця перемога, куплена народною кров'ю, 
здобута ціною життя мільйонів червоноармійців усіх народів 
СРСР, не дала нічого народам СРСР, не дала жодних змін, 
навіть полегш, працюючим масам. Навпаки, сталінські вельмо! 
жі ще дальше посунули свій національний гніт і соціяльний 
визиск. Природно, що перед усіми червоноармійцями постало 
питання: за що вони боролися, що змінилося в їх становищі з 
розгромленням Гітлера! Відповідь на це дала їм УПА. 

З поваленням Гітлера — писала УПА у своєму звер! 
ненні до червоноармійців у 1945 p.: 

"...змінилися  диктатори�імперіялісти  на  своїх постах і зовсім нічого 
не  змінилося  в безправному становищі  народів,  працюючих  мас.  Далі 
існує  гноблення,  експлуатація,   терор". 

Після такого ствердження УПА закликала червоноар! 
мійців : 

"...Ваша боротьба за торжество справедливости на наших землях 

не закінчена. Ви її занінчите справді переможно лише тоді, коли, в свою 

чергу, повалите диктаторський терористичний експлуататорський режим 

найбільших  ворогів  народу — режим  Сталіна   та  його кліки. 

Підривайте сталінську систему зсередини... Знищуйте ворогів на! 

роду — вірних лакеїв сталінського імперіялізму. Організуйте підпільну 

політичну і збройну революційну боротьбу під гаслом: 'Воля народам! 

Воля   людині'. 

Не помагайте сталінському охвістю поборювати вже існуючу на! 

родно!визольну революційну боротьбу окремих, поневолених народів. 

Не помагайте сталінським гайдукам у боротьбі проти визвольно�рево� 

люційних  організацій  українського  народу...". 
(З листівки "Бійці і командири червоної армії, переможці гітлерів! 

ської Німеччини".). 

УПА отже ж, була тією силою, яка загрівала не тільки 
свій народ, а й усі інші народи до дальної тривалої  боротьби, 
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не зважаючи на те що сталінські імперіялісти вийшли з війни 
переможцями. Продовжуючи сама з непослабленою енергією 
свою боротьбу проти сталінських імперіялістів, УПА перекона! 
ла найкраще, що така боротьба — можлива, що вона єдино! 
правильна й доцільна, бо веде до повалення СРСР, до знищен! 
ня сталінського диктаторського режиму, національно!колоні! 
яльного поневолення й соціального визиску, бо веде до цілко! 
витого національного й соціального визволення всіх народів 
СРСР. 

Щоб поширити між червоноармійцями заклики про ко! 
нечну потребу продовжувати боротьбу за повалення сталінсько! 
го режиму, УПА використала особливо широкими розмірами 
пересування червоної армії з заходу на схід в липні!серпні 1945 
р. Знову масово розкинено революційні заклики й листівки по 
всіх містах і селах, зі змістом яких запізналися широкі маси 
червоноармійців. 

Які ж практичні результати тієї ширококопоставленої 
політичної роботи УПА серед червоноармійців? 

Поперше, вона запізнала червоноармійців зі справжніми 
цілями боротьби українського народу, і вплинула на рішучо 
прихильне ставлення червоноармійців до УПА, доказом цього є 
численні факти, коли червоноармійці поширюють повстанську 
літературу, саботують накази свого командування, відмовля! 
ються від боротьби проти УПА. Фактів цих у нашій підпільній 
літературі багато, ми наведемо один для прикладу. 28. VII. 
1946 р. НКВД провадило велику облаву на ліс «Ялівка» се. 
Нанчілка, Тиха, Волошинова, (р!н Стрілки, Дрогоб. обл.). 
Повстанці, витиснені з лісу переважними силами ворога, від! 
ступали через село Нанчілку в напрямі лісу «Стелець Малий». 
Але тут перетяла їм дорогу ворожа танкетка й обстріляла їх во! 
гнем кулемета, що скоро затявся. Повстанці використали це й 
підсунулися до лісу. Та саме з цього боку над'їхав відділ чер! 
воноармійців. Енкаведисти сподівалися, що червоноармійці за! 
атакують повстанців, та помилилися: червоноармійці пройшли 
попри повстанців дружньо й не зробили на них жодного по! 
стрілу. Коли після того енкаведисти питали червоноармійців 
про причини їх вчинку, червоноармійці заявили виразно: «На 
повстанців не будемо стріляти». 

Подруге, вона спригинилася до того, що червоноармійці 
спопуляризували боротьбу по цілому СРСР, вони рознесли від� 
гомін про неї у найдальші закутки СРСР, при  чому розказали 
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про неї в правдивому світлі, а не в забріханому, як подає її 
сталінська пропаґанда. 

Не диво, що сьогодні наша боротьба, наші ідеї так ши! 
роко відомі в цілому СРСР, що вони згуртовують біля себе 
симпатії всіх поневолених народів СРСР, що вони пробуджу! 
ють і наштовхують на боротьбу все, що революційне й патрі! 
отичне всіх народів.  

Потретє, вона спричинилася до чималого зреволюціоні� 
зування червоноармійців, вона привела до усвідомлення черво� 
ноармійськими масами потреби революційної боротьби проти 
сталінської імперіялістичної кліки. Червоноармійці щораз го! 
лосніше виявляють своє невдоволення сталінським режимом і 
вже не поодиноко, а масово бачать єдиний порятунок — у пова! 
ленні цього режиму. Не бракує й чинних виступів. Червоноар! 
мійці змушують партійців, енкаведистів самим розправлятися 
зі зненавидженими офіцерами, виступають в обороні народу. 
Напр., 9. V. 1946 р. в м. Бурштині (Станиславівської обл.) в 
результаті збройної сутички між НКВДистами й червоноармій! 
цями загинуло по обох боках 10 людей. 26. XI. 45 р. стаціоную! 
чі в с. Збоїська (коло Львова) червоноармійці вбили свого зне! 
навидженого старшину. 29. XI. 45 р. у Львові, на вул. 1!го 
Травня, червоноармійці знищили трьох лейтенантів НКВД. 

21. XI. 45 р. у Львові на Жовківській вулиці біля рафі! 
нерії спирту двоє червоноармійців, висівши з авта, вбили одно! 
го партійця й від'їхали. У Львові того роду випадки такі ча! 
сті, що їх і важко назвати випадками. 

Не випадково член воєнної ради підкарпатської воєнної 
округи ген. майор Новіков в одній із своїх промов висунув як 
перше завдання підвищення в армії «революційної пильности» 
(чит. — енкаведівської), бо «не треба ні на хвилину забувати, 
що наша округа являється прикордонною, що ряд частин роз! 
ташовані в областях Західньої України, де ще продовжують 
діяти німецько!українські імперіялісти...» так звичайно сталін! 
ські мерзотники називають українських повстанців («Сталнн! 
скоє плем'я», газета підкарпатської округи, 21!го серпня 1946 р.) 

З цих причин стане зрозумілою та скажена лють сталін! 
ських імперіялістів, з якою вони накидаються на УПА, та по! 
стійно зростаюча жорстокість і варварськість методів, що їх во! 
ни застосовують у боротьбі з УПА, та забріхана пропаґанда, 
направлена на плямування нашої боротьби. Та все ж таки, ми 
можемо сміло твердити це сьогодні, що  більшовицьким імперія! 
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лістам нe щастить замкнути, звузити й заплямувати нашу бо! 
ротьбу. Вона розказується, поширюється, виходить поза межі 
України, стає перед усіми народами СРСР у своїй незаплямо! 
ваній чистоті й захоплюючій величі. 

ІІІ. 

Велику, політичну роботу УПА провела і серед народів! 
сусідів. Цілком зрозуміло, що найбільшою вона була серед поль! 
ського народу, бо ж поляки від найдовшого часу й на найшир! 
шій території зустрічалися з українським революційно!визволь! 
ним рухом, з діяльністю УПА, зокрема останнім часом, коли 
доля поставила оба народи ці в однакове становище понево! 
лених народів. 

Отже, нашою метою не є розглянути питання українсько! 
польських взаємин в цілому, але ми мусимо на самому почат! 
ку сказати ясно, що ці взаємини не були світлими, що вони 
не були такими, як могли бути й як цього вимагали життєві 
інтереси обох народів. Це нам потрібно зазначити для того, 
щоб чіткіше пов'язати ті зміни, які сталися щодо цього сьо! 
годні, щоб якнайвиразніше висвітлити роботу УПА, яка, голов! 
не, призвела до цих змін. 

Сумний вантаж минулого, вантаж ненависти й постійної 
ворожнечі не дозволив обом народам знайти спільну мову. На! 
віть тяжкі дні німецької окупації, коли оба народи однаково 
були гноблені, не зробили якихось серйозних зрушень у сто! 
сунках наших народів. Занадто сильно польські імперіялістич! 
ні кола отруїли душу свого народу шовінізмом, щоб він (на! 
род) міг так скоро позбутися його, щоб міг звільнитися від 
впливів цього шовінізму, його думання й дії. УПА, проте, впер! 
то й послідовно переконувала польський народ про потребу 
не тільки дружнього співжиття, а й найактивнішої співпраці 
з українським народом. Довго знаходили ці заклики слабий 
відгомін. Щойно перед новою загрозою від більшовицького ім! 
періялізму почалося серед поляків протверезіння. Але в ім'я 
правди, треба сказати, що це протверезіння не наступило зра! 
зу й що воно сьогодні ще не загальне. 

Ідучи за своїми короткозорими провідниками, поляки з 
початку оцінювали більшовиків як союзників, як визволителів, 
а не як імперіялістів, однакових ворогів українського й поль! 
ського народів. Частина поляків почала працювати з  більшо! 
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виками в боротьбі проти українського національно!визвольно! 
го руху, взяла активну участь у виселюванні українців із зе! 
мель на захід від лінії Керзона, у виселенні, яке УПА гостро 
засудила як таке, що відбувається всупереч згоді обох наро! 
дів і відповідає тільки імперіялістичиим цілям сталінської клі! 
ки та її аґентам. Польські аґенти Сталіна зручно розбурхува! 
ли пристрасті польських мас і нацькокували їх на українців, а 
польські горепровідники, а за ними й частини народних мас 
і не здавали собі навіть справи, що вони ллють воду на біль! 
шовицький млин. 

Та навіть у цій обстановці УПА, керована УГВР і вірна 
її принципам, з неменшою завзятістю й послідовністю, пере! 
конана в слушності своєї роботи та в її користі для обох на! 
родів, роз'яснювала польському народові такі досвідчені на 
собі правди: 

1) більшовицькі імперіялісти готують польському наро! 
дові таке саме поневолення, як і українському;    . 

2) щоб забезпечити успіх своєї боротьби, польський на! 
род мусить відмовитися від штучно прищеплюваного йому ім! 
періялізму й шовінізму та співпрацювати з іншими народами, 
зокрема з сусіднім  українським народом; 

3) польський народ мусить відкинути всі половинчасті, 
парламентарні методи боротьби, як непридатні в боротьбі з біль! 
шовизмом, і обрати революційний шлях боротьби. 

Для цього відділи УПА провели багато зборів із поль! 
ським населенням, розповсюдили велику кількість літератури: 
закликів, листівок, брошур. До чільних польських громадян 
вислано окремі листи. 

В одній з таких брошур, виданій також польською мо! 
вою читаємо: 

"Сьогодні Росія увірвалася так далеко вглиб Европи, як ніколи в 

історії дотепер. Та й ще готується до дальших підбоїв. Більшовицькі 

імперіялісти не спиняються й не спиняться перед нічим і ніким. Ко! 

трий народ попав у їхні криваві лапи, йому лишаються дві дороги: або 

вбити цього хижака і в такий спосіб вирватися з обіймів смерти, або 

дати себе з'їсти московському людожерові й загинути. Всілякі хитрощі, 

компроміси є тільки самообдурюванням, а в наслідку приносять за! 

гибель. 

"Кожному полякові треба пам'ятати, що тільки на протибільшовиць! 

кому фронті, на його побоїщах вирішиться доля Польщі, доля майбут! 

ніх польських поколінь, і на це повинні бути звернені очі й зусилля 

кожного поляка й польки. 
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Надії на те, що конференції, вибори або натиск західніх велико! 

держав можуть дати полякам державну незалежність без їхньої бо! 

ротьби — гірко їх заведуть. Поки Сталін має силу, він не залишить 

польських земель і завжди знайде спосіб для втримання петлі на шиї 

польського народу"  (там   же, сторінка  34). 

"Отже, в такій ситуації лише співпраця польського народу з укра! 

їнським та іншими народами є передумовою життя самостійної поль! 

ської держави, і ґарантії її існування... Ми не хочемо ворогувати з 

ПОЛЬСЬКИМ народом, а, навпаки, ми хочемо разом перемогти й після 

перемоги жити в щиросусідських взаєминах" (ст. 36 — там же). 

Перестерігаючи польський народ перед шкідливістю до! 
революційної тактики, українські повстанці писали в одній з 
численних своїх листівок: 

"Поляки! Бійці підпільної армії! Провідники протибільшовицьких 

партій! Інтеліґенціє! У Ваших руках лежить майбутнє Вашого народу. 

Не говоріть своєму народові недомовлених слів, бо тим викликуєте 

ще більший хаос і дезорієнтацію, що опанували Ваш народ. Не сто! 

суйте тактикти 'тихше води, нижче трави', бо цим допомагаєте ворогові 

розкладати нутро Ваших рядів, роззухвалюєте ворога, опортунізуєте 

себе, уможливлюєте погром, який готує Вам НКВД і УБП. Не мов! 

чіть, бо цим допомагаєте Москві баламутити Вас і Ваш народ. Не орі! 

єнтуйте себе й його на якісь маґічні зовнішні сили — на конфлікт між 

Заходом і Сходом. Він може й не бути зараз, але Ваш народ мусить 

жити й боротися. Скажіть йому правду, що він поневолений, скажіть, 

що чекає його в майбутньому, коли не підійме боротьби. Здемаскуйте 

всі огидні й лукаві заміри Москви та її аґентів. Виразно скажіть наро! 

дові, що і проти кого він повинен боротися. Скажіть йому правду, 

що тільки по руїнах московсько!більшовицької імперії веде дорога до 

волі й життя. Скажіть йому правду, що його доля буде вирішена на 

протибільшовицькому фронті пліч!о!пліч з іншими поневоленими наро! 

дами. Поведіть рішучу атаку проти кремлівської аґентури. Тільки в 

боротьбі може наступити чіткий поділ на чесних громадян і більшо! 

вицький бур'ян. Жертв не бійтеся, бо якщо не поведете боротьби, 

будете складати їх більше, але вони будуть тихі й безкорисні". 

(З  листівки   польською   мовою   "Поляки",   жовтень   1946  p.). 

Бачимо якою переконливістю й політичною далекогляд! 
ністю та чистою революційністю просякнуті ці всі слова УПА. 
Вони були підтверджені всією діяльністю УПА, яка не лише 
словами, але й ділом довела, що щиро прагне справжнього 
співробітництва з польським народом. До того ж самого жит! 
тя переконувало польську громадськість у конечній потребі рі! 
шучої боротьби з більшовизмом, а тим самим, тісної співпраці 
з українським народом і всіми поневоленими  народами. Саме 
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життя з кожним днем сильніше підтіверджувало правильність 
того, що говорила УПА, перед чим перестерігала, що пропа! 
ґувала. 

Все це разом, хоча поволі, вплинуло протягом 1945!46 pp. 
на безперечне покращання взаємин між обома народами. УПА 
одержала вед окремих польських передових людей, від певних 
груп польської громадськости численні листи, в яких вони 
одностайно заявлялися за співпрацю з українським народом, 
пересилали побажання для УПА, заплямовували тих, хто пе! 
решкоджав такій співпраці, засуджували злочини виродків 
польського суспільства. Такі погляди польська суспільність ви! 
словлювала і в розмовах з повстанцями, на мітинґах, на спе! 
ціяльних нарадах та в інших різних формах. В польських се! 
лах повстанців почали приймати, як добрих гостей і всіляко 
допомагали, відмовляючи в той же час притулку тим банди! 
там, що потрапили уникнути справедливої заслуженої народ! 
ної кари. 

Вже в грудні 1945 р. УПА у відозві до поляків конста! 
тувала радісний факт покращання польсько!українських вза! 
ємин. 

"На протязі літа, осени й початку зими 1945 р. ми мали багато до! 

казів, що польська суспільність у більшості змінила своє ставлення до 

українського населення на позитивніше. Ми мали також не менше до! 

казів широкої співпраці в спільній боротьбі проти імперіялістичної ра! 

дянської Росії, спільного ворога визвольно!самостійницьких змагань обох 

наших народів. 

Широкі кола польської громадськости відсахнулися також від ак! 

ції примусового виселювання українців, як акції більшовицької. В чи! 

сленних випадках представники різних верств і польських політичних 

угруповань засудили протиукраїнську терористичну переселенчу акцію 

та допомагали українському населенню уникнути її жахливих наслідків. 

В деяких околицях польські політичні організації видали навіть листів! 

ки, в яких закликали польське військо, міліцію, польську громадськість 

припинити цю акцію й саботаж наказів радянських офіцерів, що, вбра! 

ні в польські мундури, керують цілою протиукраїнською і протиполь! 

ською політикою. Можемо занотувати цілий ряд виявів активного спро! 

тиву в   цій   терористичній   більшовицькій   політиці". 

Навівши деякі конкретні факти, в листівці стверджу! 
ється також, що факти ці красномовно свідчать про те, що 
«ми вже є на правильному шляху, що це є найважливіший 
перший початок, слідом за яким ми повинні йти далі аж до 
цілковитого   зреалізування   постулятів   нашої  незалежної  на! 

236 



родної політики» (З відозви польською мовою «Поляки», гру! 
день 1945 p.). 

Про симпатії польського населення до УПА, зокрема 
тієї частини, яка безпосередньо зустрічається з УПА, можна 
писати багато, але ми для вкорочення наведемо тільки одне 
місце з польської протибільшовицької газети «Нове Горизон! 
ти», газети, що, як відомо, нічого доброго про УПА не напи! 
ше, і тому її ствердження є там знаменнішим. Ось що пише 
вона в статті якогось майора Б. Г. «Коли кінець бандам!»: 

"Частина (військова) громадянина полк. Попки прибула до Пере! 

мишля під кінець 1945 р... Багато має завдань, але найважливіше й 

основне — боротьба з бандитами (так звичайно, ці аґенти висловлю! 

ються про УПА — О. Г.). 

Що ж, коли військо зустрічає тут велику перешкоду, то на жаль, з 

боку, з якого треба б сподіватися чогось зовсім іншого. Тією пере! 

шкодою є брак співпраці  місцевого громадянства з  військом". 

Навівши, як приклад, наскок на Орхівці, під Перемиш! 
лем, в якому на думку автора, брало участь 500 повстанців, 
він вигукує: 

          "Отжеж   це   не   шпилька!  Десь   ці   люди   мали   зброю,  десь  діяв їх 

штаб,  десь   вони   збиралися,   якимись  дорогами   ішли   до   цілі   наскоку. 

Мусів  їх   хтось  зустрічати,  бачити,   знати   про   них. А   чи   хтось   про   це 

вчасно  повідомив? 

          Ні! 

На жаль, коли прийшов відділ війська, з трудом зібраний... ніхто 

жодної конкретної допомоги не подав, не потрапив; чи не хотів по! 

казати  слідів... 

Чому так діється, що дотепер, не зважаючи на переселення, так 

багато українців — бандити дістають допомогу в багатьох селах, одер! 

жують провідників, постачальників, розвідників, шпигунів, зв'язнових, 

кур'єрів? 

          Чому   так    цієї   допомоги    не   одержує   військо   від   своїх   земляків,  

від  громадян,   яких   боронить? 

          Гірше! 

Чому так багато чесних поляків толерує, коли найгірші укра! 

їнсьні націоналісти підшиваються під польське громадянство. Чому не 

зголошують про знаних їм бандерівців? 

Терор українських фашистів (який є, очевидно, безсоромною ви! 

гадкою польсько!більшовицького борзописця — О. Г.) ... є злим виправ! 

данням пасивности". 

Дальше автор доходить до песимістичних висновків, що 
відділи УПА не будуть знищені: 

"...Якщо не буде співпраці цілого населення з військом, якщо по! 

ляки  будуть  працювати  для  банд,  служити  їм  за  провіднинів,  покірно 
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віддавати харчові континґенти, слухняно виконувати накази.... якщо 

будуть слухняно пускати фальшиві поголоски, алярми там, де це потріб! 

не бандам, і скривати дбайливо дійсні відомості про рух банд, їх ма! 

ґазини, криївки і т.д. 

("Нове Горизонти", тижневик міста й Перемиського повіту, 4 серпня 

1946 p.). 

Як бачимо, то це крик польських аґентів, які розрахову! 
вали на те, що, силоміць  викинувши українське населення, 
відберуть базу для діяльности УПА. А тимчасом з люттю 
змушені самі признатися, що польська людність допомагає 
УПА, а не ім. Очевидно, польська людність знає, кому вона 
має допомагати, і нічого її вчити сталінським найманцям. 
            На окреме відмічення заслуговує сторінка роботи УПА 
серед т. зв. війська польського, яке аґентурний польський уряд 
кинув для проведення ганебної виселенчої акції й боротьби про! 
ти УПА. УПА цим польським воякам, що перебувають під ко! 
мандуванням енкаведівських офіцерів, достатньо вияснила, що 
українські повстанці проти них не воюють, що їм немає чого 
вмирати за сталінських імперіялістів і їх польських вислуж! 
ників. Українські повстанці писали в листівці з червня 46 p.: 

      "Запродані  чужим,  кремлівським  диктаторам,  сьогоднішні   керівни! 

ки уряду наказують вам тероризувати й виганяти українське населення 

з його хат, а також наказують  вам  робити  облави  на  ваших братів і 

польських патріотів... 

Пам'ятайте, однак, польські жовніри, що цей шлях вислуговуван! 

ня чужим Імперіалістам, не тільки огидний і ганебний, а також погуб! 

ний для вас самих. Хто в такий чи інший спосіб допомагав скріплю! 

вати міць і могутність імперіалістичної Москви, той готує й кує кай! 

дани  власному народові. 

Жовніри Війська Польського!.. Подумайте, де Ваше місце, чи по 

боці тих, що служать інтересам Москви, чи навпаки, в лавах тих, які 

героїчно борються проти Москви та її імперіялістичних загарбницьких 

апетитів так само, як боролися дотепер проти гітлерівсько!німецьких 

імперіялістів..." 

          Багато поляків і українців, найкращих патріотів, єднає сьогодні одна 

спільна  мета і спільна боротьба за  волю проти  московсько!більшовиць! 

кої тиранії, ідіть і Ви цим шляхом, а не шляхом ганьби і зради* 

(З   відозви   польською   мовою   "До   Польського   Війська"). 

Такі переконливі заклики УПА, цілком зрозуміло, при! 
хильно прийняло вояцтво т. зв. війська польського, вони про! 
мовляли до їх переконань. Внаслідок цього дійшло до само! 
чинних  заворушень,  проти урядових  мітинґів.  Вояки  почали 
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саботувати накази офіцерів, а під час боїв добровільно здава! 
лися в повстанський полон, з якого їх звільнювано. Жодні 
протизаходи аґентурного уряду не помагали. Жовніри з т. зв. 
війська польського, не тільки самі поставились прихильно до 
УПА, а й широко розносили славу про неї та з'єднували для 
неї симпатії щораз ширших кіл свого оточення. 

Політична акція УПА серед польського народу, ведена 
з такими зусиллями й послідовністю, привела, нарешті, не ли! 
ше до переламу в настроях певної частини польського грома! 
дянства й війська, не лише з'єднала їх симпатії до боротьби 
УПА, а й, що саме головне, довела до політичної й військової 
співпраці УПА з польськими підпільними самостійницькими 
організаціями та їх збройними відділами. Тим самим голошені 
УПА ідеї співпраці між народами та їхньої спільної боротьби 
проти сталінських імперіялістів набрали реальних конкретних 
форм також на польському відтинку. 

Ця співпраця виявляється в спільному поборюванні пе! 
реселенчої акції, знищуванні енакаведівських бандитів і їх поль! 
ських аґентів, у визволюванні в'язнів, обороні мирної україн! 
ської й польської людности, у веденні політично!пропаґандив! 
них акцій і т. д. Хай одним з численних доказів такої кон! 
кретної співпраці буде спільний великий наскок українських і 
польських збройних відділів на сильний центр польсько!біль! 
шовицьких погромників м Грубешів (27. 5. 46 p.), який за! 
кінчився повним успіхом. 

Очевидно, що ця співпраця викликала неприховану лють 
сталінських аґентів. Вся аґентурна преса в один голос закри! 
чала про це. Напр., газета «Ехо Кракова», з 18 вересня 1946 р., 
читаючи винятки з кореспонденції з краю про співпрацю з 
УПА, опубліковані (кореспонденції) в польських лондонських 
газетах, умістила їх під крикливим наголовком «Льондин хвалі 
сєн вспулпрацон з УПА». Цю статтю газета закінчує: 

"Ціла та кореспонденція, запопадливо підхоплена через "Дзєннік 

Жолнєжа", свідчить незбито не лише про підземну співпрацю польсько! 

українську в сучасній хвилині, а також і про те, що деяким колам у 

Лондоні співпраця ця йде дуже на руку і зустрічається з  їх апробатою". 

Цей крик аґентів сталінського імперіялізму найкраще 
підтверджує, як грізною є для них співпраця поневолених на! 
родів і як вони бояться її. Вони ж бо дуже добре здають собі 
справу, що порозуміння між польським і українським народа! 
ми  та їх співпраця зо всіми іншими, народами покладе край 
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їхнім спекуляціям і завдасть найсильнішого удару їх імпері! 
ялістичній політиці. Це повинно остаточно переконати в потре! 
бі такої співпраці всіх тих, хто ще досі цього не зрозумів. 
 

*** 

Засобом зміцнення дружби між нами й сусідніми на! 
родами є рейди відділів УПА на землі тих народів. Цим саме 
УПА інформує про визвольну боротьбу українського народу та 
про життя в СРСР (головне, ці народи, які самі не пережили 
страхіть більшовицького режиму), активізує революційні про! 
тибільшовицькі сили цих народів та підносить протибільшо! 
вицькі настрої народних мас, створює практичні передумови 
для конкретної співпраці цих народів в єдиному протибільшо! 
вицькому фронті. 

Рейди відбуваються що якийсь час. Немає сумніву, що 
в теренах, де населення вже бачило українських повстанців, 
воно приймає їх як найдорожчих гостей. Але навіть тоді, ко! 
ли воно зустрічається з ними вперше, коли воно мало про них 
чуло або зовсім не чуло, коли ворожа пропаґанда вспіває по! 
наймерзеннішому очорнити УПА, поки ще встигне рейд розви! 
нутися, то воно дуже скоро розпізнає, хто такі повстанці, і 
пізнає в них не кого іншого, а бійців за найвищі ідеали, 
вважає їх за месників народного горя, в тому числі і їхнього, 
за борців великої справи, — знищення сталінських імперіялі! 
стів. Правда, народ підходить до справи просто, але трапляє 
в корінь справи. Напр., білоруський колгоспник, що так натер! 
півся під час німецької окупації від сталінської граб!парти! 
занки і для якого вже тим самим кожна партизанка утотож! 
нюється з грабунком, зустрінувшись з українськими повстан! 
цями, заявляє: «Ви наші, бо не грабуєте». Так же само поль! 
ські селяни Підляшшя, яким не!менше далася в знаки біль! 
шовицька партизанка, говорять повстанцям: «Ви ті, що не б'єте 
й не грабуєте» (с. Любонь). 

А чого тільки не виписувала більшовицька преса про 
українських повстанців під час першого їх рейду на Словач! 
чину восени 1945 р. Проте словацька людність всюди прийня! 
ла повстанців з щирим серцем і відкритими руками. Вона зра! 
зу, ще до того, як могла наочно переконатися про справжні 
цілі боротьби УПА й її приходу на Словаччину, відчула, що 
повстанці — це народні борці й передвісники великого рево! 
люційного чину, що розторощить сталінську тюрму народів і 
визволить поневолені в ній народи. 
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Це явище не випадкове. Воно цілком природне, бо бо! 
ротьба УПА та її про ресивні ідеї дуже близькі всім понево! 
леним й загроженим сталінським імпері лізмом народам, вони, 
можна сказати, є ідеями також тих народів. З другого боку, 
таке ставлення всіх інших народів до УПА красномовно під! 
тверджує життєвість ідей, голошених УПАрмією, ідей дружби 
і співпраці між народами та спільної боротьби цих народів у 
єдиному фронті проти сталінських імпері лістів. 

НКВД, розуміючи велике значення рейдів УПА щодо ре! 
волюціонізування народних мас і консолідації всіх поневоле! 
них народів, всіляко намагається їм перешкодити. Насамперед, 
воно сильно обсаджувало військом кордони. Напр., щоб не до! 
пустити відділів УПА на Білорусь, НКВД сильно обставило 
військом Дн ро!Бузький канал. Проте такі рейди, почавши 
від осені 1944 p., відбувалися на Білорусь постійно. Білоруська 
людність за кожним разом радо вітала в себе українських пов! 
станців. Слава про них, про їх героїчні подвиги блискавично 
неслася за кожним разом по цілій Білорусі. 

В січні 1946 р. між НКВД і чесько!словацьким представ! 
ником був підписаний таємний договір, який подаємо в пере! 
кладі: 

"Суворо таємне. 

Договір 

про взаємний перехід державних кордонів  погранвійськами  СРСР і 

чесько!словацькими пограничними військами з метою переслідування та 

ліквідування переходячих банд і про взаємну співпрацю, зв'язану з цим. 

          Дня 1 січня 1946 р. нижчепідписаний представник погранвійськ НКВД 

Закарпатської области полк.  Конторов П., з одного боку, і представник 

4 БД пплн. чесько!словацької армії Ян Станек, з другого боку, підтвер! 

дили пропозицію полк. Станека про перехід державних кордонів відді! 

лами  пограничних   військ   на   терен   СРСР    з   метою   переслідування   й 

ліквідування банд, які переходять через границю. 

 З цією метою складається такий договір: 

1. Командування радянських пограничних військ погоджується з 

пропозицією полк. Станека про взаємний перехід державних кордонів 

відділами радянських і чесько!словацьких пограничних військ з метою 

переслідування переходячих банд". 

В дальших пунктах перераховуються конкретні заходи, 
як встановлення сигналів, розпізнавчих знаків, кличок і т. д. 
Договір підписали полк. Конторов П. та полк. Станек. 

Та всі ці заходи, що мали на меті перешкодити новим 
рейдам УПА на Словаччину, нічого не помогли. Весною  1946 р. 
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відділи УПА відбули знову великий рейд на Словаччину, який 
охопив такі повіти: Межиляборці, Стропків, Гіральтовці, Бар! 
діїв, Пряшів, Бранов, Сабінов, Гуменне, Міхайловці і досягнув 
Кошиць. У масово розкинутих листівках (українською, словаць! 
кою та чеською мовами) повстанці зверталися до чехів і сло! 
ваків: 

"Чехи і Словаки!... Брутальне насильство, масове переслідування 

мирної людности, арешти, розстріли, вивози на Сибір і Північний Льо! 

довитий океан, запроторювання до концтаборів, грабіж і терор шаліють 

сьогодні по всій Україні! 
Хай це буде пересторогою для всіх народів, які ще не побачили 

більшовицької практики  зблизька. 
Пам'ятайте, що така, справді страшна, доля чекає в майбутньому і 

Ваші народи, хай лиш тільки зміцниться більшовицьке ярмо над Вами. 

Московсько!більшовицькі імперіялісти таку долю готують Европі. Тому 

сьогодні першим обов'язком усіх волелюбних, дійсно демократичних на! 

родів є приступити до спільної оборони й боротися проти загрози нової 

фашистської тотальної тиранії, яку несе цілому світові московський 

імперіялізм. 
Український народ був першою жертвою московського фашизму і 

перший  підняв  боротьбу проти  нього... 
Україна кличе Вас, наші брати�сусіди, до боротьби за ту велику і 

священну справу. 
Вояки чесько!словацької армії! 
Пам'ятайте, що ми, українські повстанці, боремося за найвищі та 

найшляхетніші ідеали волі, братерства й рівности всіх народів, боремося 

за національне й соціальне визволення, рівність, справедливість для 

кожного народу й людини. За ці ідеали ми проливали свою кров цілі 

три роки в боротьбі проти німецької окупації, а тепер продовжуємо 

цю боротьбу за ці ж самі ідеали проти більшовицької  окупації. 
Тому не виступайте проти українських повстанців, не стріляйте на 

нас, а з'єднайтеся з нами й допомагайте нам". 

(З листівки "Чехи!  Словаки!   Вояки!",  квітень   1946  p.). 

Рейд виявив, що людність Словаччини цілком зрозумі! 
ла ці повстанські заклики, що вона цілковито по боці УПА. 
Словацькі вояки не виступили проти українських повстанців, 
а навпаки — шукали зв'язків з ними (напр., один вояк чеської 
армії спеціяльно приїхав з Праги на Словаччину, щоб вступити 
до УПА й із броєю в руках боротися проти сталінських імпері! 
ялістів, які змагають до повного поневолення його батьківщи! 
ни). У виборах, що відбулися незабаром після рейду, словаць! 
ке населення завдало соромної поразки сталінським аґентам 
зі  словацької компартії. Оголошення воєнного стану на Словач! 
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чині, масові арешти, що посипалися слідом за рейдом і вибо! 
рами, свідчать про зростання протибільшовицької боротьби на 
Словаччині, тієї боротьби, в огні якої зросте і зміцніє спільний 
фронт народів, поневолених, загрожеяих московськими імперія! 
лістами, конечну потребу якого висунула й гаряче весь час про! 
повідує УПА. 

*** 

            Показником того, якою мірою ідеї УПА близькі всім на! 
родам, може бути ставлення до УПА національних меншин, 
що живуть на Україні. Не треба при тому забувати, що ще за 
недавнього минулого на різних частинах нашої території вони 
належали до панівних народів, їх використовували свої імпе! 
ріялістичні кліки як знаряддя боротьби проти українського на! 
роду і одурманені шовінізмом, відмовляли українському наро! 
дові не тільки права на ті чи ті українські землі, а й часто на 
власну державу. Як же ж відмінне становище маємо сьогодні. 
Робота УПА докорінно змінила картину ставлення національ! 
них меншин до українського народу та його визвольних зма! 
гань. Щезли штучно розпалювані колись національні нена! 
висть і сварки. Національні меншини послухали заклику УГВР:  

"Всі національні меншини, що живуть на українських землях, за! 

кликаємо включатися в українську визвольну боротьбу і забезпечуємо 

їм повні громадянські права в українській державі". 

Переконані, що в українській державі вони користува! 
тимуться усіми правами нарівні з українцями, що їм ґаранто! 
ване пошанування їхньої національної окремішности, що УПА 
бореться за знищення національного гніту, вони ставляться до 
УПА з такою ж любов'ю й довір'ям, як і український народ. 
Крім того, безпосередньо переживаючи всі страхіття більшо! 
вицького режиму, вони свідомі, що боротьба УПА полегшує 
боротьбу інших народів на матірніх землях. Вони свідомі, що 
повстання самостійної української держави та побудова нового 
справедливого ладу на Сході є також ґарантією самостійности 
і їхніх народів. 

Чехи, яких тепер так багато живе на Волині, так під 
час гітлерівської, як і більшовицької окупації весь час прихиль! 
но ставилися і ставляться до УПА, допомагають їй так, як і 
українці, зазнають за це переслідувань. Вистачить для прикла! 
ду згадати, що 22. 4. 1946 р. сталінські опричники спалили в 
с.  Софіївка   (р!ну Верба, Рівенської обл.)   16  чеських госпо! 
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дарств. Очевидно, що всі ці чехи інакше думають, як деякі 
їхні земляки, що сьогодні йдуть на співпрацю з сталінськими 
імперіялістами й допомагають більшовицькій аґентурі (Ґот! 
вальд та інші) затягнути пута на свій народ, підготувати пе! 
рехід ЧСР на ЧССР. 

А ось факт, а він далеко не один, що найкраще зілю! 
струє ставлення до УПА угорської людности. В с. Кобилянська 
Поляна (Карпатська Україна) повстанці влаштували мітинґ 
для угорського населення. Присутні мадяри бурею оплесків 
переривали повстанський виступ, вони цілковито схвалювали 
боротьбу УПА, а молодь, захоплена ідеями, сама понищила всі 
портрети Сталіна та його соратників і більшовицькі льозунґи, 
що висіли в залі зборів. 

Не інакше стоїть справа щодо румунів. Румунська люд! 
ність на Буковині в прикордонній смузі Закарпаття з великою 
прихильністю ставиться до УПА. Українські повстанці знахо! 
дять у неї щиру допомогу та всіляку підтримку (переховує по! 
ранених, подає потрібні інформації, служить тереновими во! 
діями) . 

Про поляків ми вже говорили. Якщо говорити про них, 
як національну меншину в Україні, то треба зазначити, що 
насьогодні більшовики майже всіх поляків переселили до Поль! 
щі. Небагато тих, що залишилися, вони ставляться до україн! 
ського визвольного руху цілком позитивно. 

*** 

Такі то ці політичні досягнення УПА; спрямовані на ви! 
явлення та згуртування революційних сил народів, поневоле! 
них чи загрожених сталінським шеріялізмом, досягнення, до! 
буті протягом п'ятьох років і багатогранної діяльності та ге! 
роїчної боротьби. Ті успіхи стають тим більші, коли зважити, 
що їх осягнуто в безпосередній боротьбі проти озвірілих імпе! 
ріялістів, спочатку гітлерівських, а потім сталінських, при чо! 
му, в обстановці, коли більшовики вийшли переможцями з вій! 
ни й кинули проти УПА всі сили свого терористичного гноби! 
тельського апарату. Ні одній революційній армії в світі, ні одній 
революційно!визвольній організації не доводилося і не дово! 
диться боротися за таких несприятливих, за таких важких умов, 
як УПАрмії. І те, що УПА має тепер такі досягнення, найкра! 
ще свідчить про її силу, про її життєздатність, що випливають 
передусім  із її великих передових ідей. І саме в цій ідейно! 
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політичній силі УПА, в силі її політичних ідей, лежить таєм! 
ниця тієї великої прихильности, того захоплення, що їх до УПА 
виявляють сьогодні всі народи, поневолені й загрожені сталін! 
ським імперіялізмом. Боротьба УПА, її кличі тому знаходять 
загальне зрозуміння, бо вони справедливі, бо вони проґресивні, 
бо це боротьба поневолених проти поневолювачів, експлуато! 
ваних проти експлуататорів, бо це боротьба проґресивного, вели! 
кого і світлого проти гнилого, низького й підлого.. 

Успіхи УПА випливають також з її великого політично! 
го досвіду, — як наслідок довгої визвольної боротьби україн! 
ського народу. Власне УПА в найскладніших ситуаціях, в най! 
невиразнішому становищі завжди ставила кожне політичне пи! 
тання з надзвичайною ясністю й чіткістю. Вона виразно поста! 
вила (і проводила в життя) справу конечної потреби бороть! 
би, так проти гітлерівських, як і проти сталінських імперіялі! 
стів. Вона цілком розкрила, що обидва ці імперіялізми одного 
фашистівського покрою й що вони однаково є найбільшою за! 
грозою всім волелюбним народам демократії та поступові. Са! 
ме УПА перша висунула потребу спільного фронту народів по! 
неволених і загрожених сталінським імперіалізмом, вона цей 
клич гаряче проповідувала і проповідує, вона зробила в цьому 
напрямі перші практичні кроки. І коли вже сьогодні існує Анти! 
більшовицький Бльок Народів (АБН), до якого входить і в 
якому активну участь бере УГВР, що керує боротьбою УПА, 
то, безперечно, вклад УПА у цю велику справу єднання по! 
неволених народів — великий. Немає сумніву, що з усіх проти! 
більшовицьких сил УПА вирізняється найбільше так своєю 
організованістю, як і найкращим знанням більшовицької дій! 
сности і взагалі політики сталінських імперіялістів, а також 
виразною програмою розвалу найжорстокішої в історії люд! 
ства сталінської тюрми народів. 

Ці конкретні досягнення на шляху творення єдиного про! 
тибільшовицького фронту всіх народів, це посилення протибіль! 
шовицької боротьби, що наступила сьогодні в СРСР, цей зріст 
протибільшовицьких настроїв і правильного уявлення про ста! 
лінських імперіялістів поза межами СРСР — це все ще раз 
переконує нас, що поневолені народи переможуть, що сталін! 
ська тюрма народів їх об'єднаними силами буде розгромлена. 
Щойно тоді затріюмфує справжня воля, мир і  дружба народів. 
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О. Горновий 

ПРО  СВОБОДУ  ПРЕСИ  В СРСР 

Вільна преса — це один з найбільших здобутків сучас! 
ного людства. Та, на жаль, сьогодні, в сторіччі, здавалося б, 
тріюмфу демократії, це її основне завоювання ще далеко не 
скрізь здійснене. Ще багато народів, ще багато мільйонів пра! 
цюючих не стали сьогодні власниками цього великого досяг! 
нення і не можуть в оборот своїх законних, справедливих 
прагнень користуватися такою могутньою зброєю, як вільна 
преса. Після розгрому фашизму в цій війні деякі народи по! 
вернули собі право на вільну пресу, але всі народи, які попа! 
ли під кормигу сталінських імперіялістів, далі цього права не 
мають. На величезній території, від Владивостока по Ельбу, 
вільної преси нема. У самому СРСР волю преси здушено ціл! 
ком. В країнах, свіжоузалежнених сталінськими імперіяліста! 
ми (Румунія, Болгарія, Юґославія, Альбанія, Мадярщина, Чехо! 
словаччина, Польща), які покищо проходять підготовчий пері! 
од до їх повного «приєднання» до СРСР, ще деякі форми віль! 
ної преси збережено. Тут, поруч основної аґентурної пробіль! 
шовицької преси, допущена також і деяка опозиційна преса. 
Крім того, в силу особливого становища цих країн і пробіль! 
шовицька преса мусить писати трохи в іншому дусі, як пише 
преса в СРСР, хоч їй властиві всі прийоми цієї. Але про дійсно 
вільну пресу в цих країнах говорити не доводиться. 

Якими ж реакційними і злочинними є на такому фак! 
тичному тлі «мужні» більшовицькі заяви про волю преси в 
СРСР. Всі кремлівські злочинці, які здушили в себе всяку віль! 
ну пресу, які позбавили нас усіх демократичних свобід, мають 
сміливість уже майже 30 років підряд цвенькати нам, що в 
СРСР преса служить народові, а сьогодні не забувають на 
міжнародній арені показатися при кожній нагоді зо своєю «віль! 
ною пресою» і хвалитися нею перед іншими народами. 

Все це покладає на нас обов'язок ще й ще раз зайня! 
тися питанням преси в СРСР, ще й ще раз розкрити реакцій! 
ну  щодо  цього політику сталінських вельмож. Те, що робимо 
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це на сторінках підпільної преси, найкращий доказ того, як у 
дійсності стоїть справа з вільною пресою в СРСР. 

Ми далекі від того, щоб за ідеальну вважати пресу т. 
зв. західньої демократії. Ми знаємо, що не вся й не все вона 
служить народові, ми знаємо, який великий вплив має на неї 
капітал, як він узалежнює її від себе, ми свідомі її хиб, але 
все ж це вільна преса, і до неї годі навіть і прирівнювати біль! 
шовицьку пресу. Молотов, полемізуючи з Бирнсом на Паризь! 
кій мировій конференції про пресу в своїх країнах не міг не 
ствердити, що в західних державах поруч преси, що виходить, 
якою керують капіталістичні трести, існує й об'єктивна преса. 
А чи ж у нас поруч преси, що стоїть на послугах партії, існує 
якась інша леґальна преса, чи виходить у нас бодай одна об'єк! 
тивна газета? Навіть у тій Греції, про яку нас щодня повідом! 
ляють як про кубло розбещеної реакції, виходять комуністичні 
газети, а чи ж можна собі уявити щось подібне в нас, у країні 
«перемігшого соціялізму» й «найвищої демократії»? 

Ні, не можна. Бо вся, без винятку, преса в СРСР нале! 
жить не народові, а правлячій партії сталінських вельмож. 

Такі центральні газети, як «Правда», «Культура и жизнь», 
і такі журнали, як «Більшовик» і «Пропаґандист», що дають 
тон усій більшовицькій пресі, безпосередньо видає ЦК ВКП(б). 
Газету «Известия» також видає ЦК ВКП(б), сховавшись за 
лаштунки верховної ради СРСР, що, як відомо, не має жодно! 
го значення й є тільки засобом маскування сталінської дикта! 
тури. 

На ступені республік і нижче не має навіть розподілу 
між партією й радами, і вони видають спільні газети. Так, 
напр., «Радянська Україна» і «Правда України» — це, як ви! 
разно на них зазначеено, органи ЦК КП(б)У, верховної ради 
й ради міністрів УРСР. Обласні (напр., «Вільна Україна» і 
«Львовская Правда») і районні (напр., «Червоні Бережани», га! 
зета Бережанського р!ну, Тернопільської обл.) газети — це 
одночасно органи обкомів партії й обласних рад чи райкомів 
партії та районних рад. 

Отже, хребет радянської преси — чисто партійна преса. 
Її безпосередньо видають партійні клітини. 

Всі молодіжні газети, від центральних почерез респуб! 
ліканські аж до шкільних стінгазет включно, зосереджені в ру! 
ках комсомолу, що однозначне з їх зосередженням у руках 
партії. 
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Газета «Красная Звезда» — це орган міністерства зброй! 
них сил, тобто партійна газета. Всі червоноармійські газети 
видає політуправління червоної армії, або інакше партія. 

Газети профспілок, кооперативів, культурних, наукових, 
спортових товариств і т. д. цілковито контролює партія, як і са! 
мі ці організації (згідно зі статтею 126 конституції СРСР пар! 
тія є в них «керівним ядром»). Ясно, що ці газети не можуть 
писати нічого, що не відповідає інтересам партії. 

Отже, жодної незалежної преси, не тільки політичної, 
а навіть профспілкової чи суто наукової в СРСР немає. Вся 
преса стоїть на послугах сталінській політиці й ідеології. Жо! 
дної газети не мають ті «безпартійні», що то з ними в спіль! 
ному «бльоці» йде більшовицька партія до кожних виборів (оче! 
видно тому, що такого бльоку взагалі в житті не існує). 

Підпорядкованість преси в СРСР партії потверджується 
також тим, що відповідальні редактори всіх газет, як правило, 
партійці. Крім цього, часто перед випуском газет їх перевіряють 
секретарі для пропаґанди, а часто й перші секретарі партії. 
Важливіші статті перед їх уміщенням обговорюють визначні 
партійці. Найважливіші статті передруковуються за централь! 
ними газетами. Іншими словами, контроля партії над її влас! 
ною пресою посунена так далеко, що вона на багато разів пе! 
ревищує цензуру в царській Росії. 

Що в СРСР преса стоїть на самих послугах більшови! 
цької партії, це прекрасно видно з характеру і змісту цих га! 
зет. Всі вони, як краплі води, подібні одна до одної. Кожна 
стаття у них, від найбільшої до найменшої, кожна дрібна за! 
мітка, кожний рядок відображають тільки інтереси партії й 
цілковито просякнуті цими інтересами. Більшовицькі газети 
стандартизовані не тільки щодо їх змісту, а також і щодо їх 
форми: перші сторінки відводяться питанням політики партії, 
справам СРСР, а остання сторінка, подекуди частина передос! 
станньої — міжнародним подіям. Навіть у суто наукових чи 
літературних журналах на перших сторінках уміщують нака! 
зи і промови Сталіна, постанови ЦК ВКП(б), уряду і т. д., а 
щойно після них іде властивий матеріял. 

Ось зміст першого скраю номера «Радянської України» 
(24. VIII. 46 р.) 1 сторінка: «Поліпшити добір, розстановку і 
виховання кадрів» (повідомлення про пленум ЦК КП(б)У — 
чотири повні шпальти), «Винятковий успіх фільму «Клятва» 
у Львові», «Всесоюзне  соціялістичне змагання», «Хліб — дер! 
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жаві», зведення міністерства земсправ про роботу тракторів 
(разом 2 шпальти); 2 сторінка: «Збори активу ленінградської 
партійної організації», «Збори письменників м. Ленінграду» (і 
ті, і ті збори в зв'язку з постановою ЦК ВКП(б) «Про жур! 
нал «Звезда» і «Ленінград» —! 4 шпальти), «Затягування мо! 
лотьби гальмує хлібоздачу», «Бобринські і дмитрівські пусто! 
дзвони» (про зрив хлібоздачі), зведення мін. техкультур про 
перебіг сільськогосподарських робіт і роботу тракторів (разом 
8 шпальти); 3 сторінка: «Напередодні навчального року», «Пе! 
тропавлівські законники» (про усучення з праці одної комуні! 
стки), «Радянській школі добрі підручники» (разом з деякими 
дрібними замітками 3 шпальти), коротке повідомлення про пле! 
нарне засідання Паризької мирової конференції 22 серпня, ду! 
же загальний зміст промови Цалдаріса (разом трохи більше як 
пів шпальти), промова Мануїльського (більше як дві шпаль! 
ти), повідомлення про відкликання юґославського посла з Атен 
(разом 3 шпальти); 4 сторінка: «Націоналістичними манівця! 
ми» (нагінка на М. Рудницького) та міжнародні події (разом 
5 шпальт) і 1 шпальта дрібних повідомлень. Отже, зміст га! 
зети — політика й політики партії: політика в розстановці кад! 
рів, політика в промисловості, політика хлібозаготівель, полі! 
тика в галузі ідеології, освіти і т. д. 

А чи ж все це відображає інтереси працюючих — Чи ж ці 
питання турбують громадян СРСР? Чи ж все це, тим самим, 
відбиває фактичну дійсність у СРСР? Ні одне, ні друге, ні тре! 
тє. Соціялістичні змагання, хлібоздачі — цілком не в інтере! 
сах працюючих, і вони зовсім ані турбуються тим, що хлібо! 
здачі зриваються, ані тішаться новими стахановцями чи нови! 
ми «переможцями соціялістичного змагання». Збори ленінград! 
ських письменників, на яких їх примушувано самобичуватися 
й опльовувати своїх товаришів, цілком не відображають дій! 
сних поглядів цих письменників і т. д. 

Життя в СРСР не вкладається в рямки більшовицької 
преси. Воно не знаходить на її сторінках свого скількинебудь 
правдивого й повного відбиття. Навпаки, його змальовує преса 
цілком перекручено. 

Більшовицька преса є клясичним прикладом того, як 
можна вивертати, перекручувати, фальшувати дійсність. В цій. 
злочинній роботі вона!застосовує найпідліші й найганебніші 
методи. Насамперед вона дуже послідовно застосовує методу за! 
мовчування правди, методу приховування, і то  не маловажли! 
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них випадків, а подій великої ваги, якщо вони не йдуть лінією 
партії. 

Нещодавно (1944 р.) відбувалося «переселення» двох 
народів: кримських татар і чеченців. Аджеж це не маловаж! 
лива подія, це не те, що зрив хлібоздачі в двох чи трьох ра! 
йонах. Це справа життя двох історичних народів.. Це ж з рід! 
ної землі ґвалтом вигнано 180 тисяч татар і понад 300 тисяч 
чеченців. Це ж жахливий злочин, а до того ж він діється в 
XX сторіччі. Проте радянська преса, яка громами кидає у ви! 
падку арештування одного чи двох сталінських аґентів закор! 
доном, про справу «переселення» мовчала. Ми не говоримо про 
те, щоб на її сторінках пролунав бодай один голос захисту 
цих народів. Цього не можна й подумати! Ми хочемо звернути 
увагу на те, що радянська преса навіть ніяк не висвітлила ці! 
єї події. Переважна більшість громадян СРСР довідалася про 
«переселення» кримських татарів і чеченців щойно 26. VI. 46 p., 
коли був опублікований закон верховної ради РСФСР про ска! 
сування Чечено!інгушської АРСР і перетворення Кримської 
АРСР у Кримську область. Тоді вона також довідалася про ті 
брехливі арґументи, якими оправдано цей сталінський злочин 
(співпраця татар і чеченців з німцями). І коли в цій пресі не 
знайшлося місця для ширшого висвітлення «переселення» крим! 
ських татар і чеченців, коли вона цілковито затаїла справжні 
мотиви цього переселення (визвольна боротьба цих народів про! 
ти сталінських поневолювачів), коли ні одна з газет ані сло! 
вечком не згадала, з якою жорстокістю відбувалося це «пере! 
селення», то, напр., «Правда» ч. 164, 1946 p., питанню труд! 
нощів, що їх доводилося поборювати новим переселенцям в 
Криму при вирощуванні тютюну і т. д., відвела майже півсто! 
рінки (коресподенція «К чему приводят канцелярско!бюрокра! 
тические методи руководства»). Зазначимо, що «Правда» ухи! 
ляється навіть прямо сказати, що людність Криму була на! 
сильно вивезена, і пише, що нові переселенці прибули «в раз! 
грабленние и разоренние немецко!фашистскими окупантами и 
обезлюдившие (підкр. наше) колхози Крима». І так пише преса, 
яка звичайно кричить, щоб усі речі називати по імені (якщо 
таке називання вигідне сталінській кліці). 

1944 р. сталінські імперіялісти склали зі своїми варшав! 
ськими найманцями договір про переселення українського на! 
селення, що живе в межах Польщі до СРСР, а польського на! 
селення, що живе в межах СРСР — до Польщі. Ця  угода бу! 
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ла складена понад головами обох народів, без їх згоди, в інте! 
ресах Кремля. Зрозуміло, що українське населення не хотіло 
залишати від віків ним заселених земель Підляшшя, Холмщи! 
ни, Грубешівщини, Надсяння, Лемківщини, а коли більшовиць! 
ко!польські вислужники почали його виганяти силою, воно вхо! 
пилося за зброю. Щоб зломити спротив українського населен! 
ня, варшавські аґенти Сталіна, за вказівками з Москви, вда! 
лися до жахливого терору: палення сіл, мордування мирних 
мешканців, не жаліючи ні жінок, ні дітей. З цією метою вони 
послали проти українського населення численні польсько!біль! 
шовицькі банди, загони НКВД, дивізії т. зв. війська польсько! 
го. Наведемо тут декілька фактів злочинів цих банд 1945 p.: 
в с. Пискоровичі польсько!більшовицькі бандити вимордували 
2 тисячі українців, в с. Березка — 130, в с. Павлокома — 300, 
в с. Бахів — 150, в с. Гораєць — 150 (переважно жінок). Це 
тільки деякі факти, далеко не всі з найбільших, а скільки та! 
ких же дрібних.   

Та громадяни СРСР (за винятком тих, які безпосередньо 
зустрічалися з пересельцями або читають українську підпільну 
літературу), нічогісінько не знають про ці жахливі звірства. 
Преса «незалежної УРСР» не знайшла за потрібне запротесту! 
вати проти звірського переслідування переселюваних україн! 
ців. Ця преса, яка так часто покликується на те, що вона ви! 
словлюе «обурення» українського народу, напр., у випадку по! 
дій у Греції чи Трієсті, цілком не висловила обурення україн! 
ського народу злочинами, що їх доконано на його братах за 
лінією Керзона. Ні один із перерахованих нами злочинів не 
попав на сторінки ні української радянської преси, ні преси ін! 
ших «братніх» республік. Взагалі справа переселення україн! 
ців не удостоїлася навіть будь!якої уваги, наче б це була дріб! 
ниця, а не переселення одного мільйона людей. 

Вже три повні роки Українська Повстанська Армія ве! 
де на українських землях збройну боротьбу проти сталінських 
окупантів. В обороні насильно переселюваного українського на! 
селення з земель, що положені на захід від лінії Керзона, во! 
на виступила також проти польських аґентів Сталіна. За цей 
час УПА звела безліч великих і менших боїв, напр., великий 
бій під Гурбами (Рівенська обл., квітень 1944 p.), біля с. Унів 
(р!н Перемишляни, Львівськ. обл., квітень 1945 p.), біля с. Ти! 
сова (Перемищина, вересень 1945 p.), біля с. Журавків (р!н 
Журавно, Дрогобицька обл., листопад 1945 p.), завзяті  зимо! 
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ві бої 1946 p. в Чорному Лісі (р!н Станиславів), знищила ба! 
гато райцентрів, напр., Радехів (Львівська обл.), Отинія, Де! 
лятин, Надвірна (Станиславівська обл.), Бірча, Любачів, Гру! 
бешів, Кристинопіль (за лінією Керзона), Пробіжна (Терноп! 
обл.), Стрілища Нові (Дрогобицька обл.), провела наскоки на 
обласні центри, напр., Станиславів, Перемишль. В цих боях 
брали участь цілі полки, часто дивізії, падали чималі жертви, 
напр., в бою під Гурбами по боці більшовиків брало участь 30 
тисяч війська, в бою біля с. Радванці — 4 тисячі, в бою біля 
с. Зіболки (р!н Куликів, Львівська обл.) по боці енкаведистів 
було 470 вбито й ранено, по боці повстанців — 40 вбито й 18 
поранено.  
            Проте, про жоден з боїв УПА не написала радянська 
преса. Про них пише навіть польська аґентурна преса, певна 
річ, у своєрідному забріханому дусі, і тільки про те, що відбу! 
вається в межах Польщі. Напр., газета «Дзеннік Жешовскі» 
від вересня 1946 р. вмістила, інтерв'ю з генералом Роткевичем, 
командувачем військ, що діють проти УПА, в якому писала: 

 
      "Як відомо, проблема безпеки — це в нас ще далі пекуче питан! 

ня. Особливо східні й південні повіти нашого воєвідства (Жешовского 

— О. Г.) піддається нападу українських банд УПА... 

Військо польське не припиняє боротьби в справі очищення східніх 

і південних повітів від банд упівців. Недалеко була розбита банда Грі! 

ня. У бою, який зав'язався між упівцями і військом Польським, заги! 

нуло 24 упівців, 2 ранено, а 5 взято живцем у полон. Здобуто при тому 

1 ґранатомет, 5 легких кулеметів, 5 ППШ, 8 крісів, 5 скринь з амуні! 

цією. Під час бою з бандою Бурлаки загинуло  60 бандитів. 

Про силу наступу Війська Польського на банди свідчить той факт, 

що лише протягом короткого часу, з  1!го до 20!го серпня,  загинуло 67 

упівців, поранено 13, взято в полон 128 і здобуто великі  запаси зброї. 

         Одночасно був забитий Бір, керівник банди УПА, і заступник керів! 

ника   банди   Грома". 

Ми поминаємо стиль цієї писанини і брехливі цифри 
жертв УПА, якими пишаються польські аґенти Сталіна, не по! 
даючи своїх утрат. Для нас важливо показати, що польська 
преса пише час від часу, хоч і брехливо, про бої УПА. За бра! 
ком місця помістити більше винятків, ми тільки обмежимось 
перерахуванням ще кількох наголовків етаттей з цієї преси: 
«Коли кінець бандам?» («Нове горизонти», 4. VIII. 1946 р.). 
«Знищування бандерівців у Сяноцькому повіті. Кінець «Дам'я! 
на» («Польська збройна», 8. VІII. 1946 p.), «Посилені наскоки 
бандерівців» («Нове горизонти», 25. VІІІ. 1946 p.),  «Язва бан! 
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дитизму в Горлицькому повіті» («Дзєннік польскі», 25. VIII. 
1946 p.), «Ржешув бореться з бандитами» («Глос люду», 28. 
VIІІ. 1946 p.), «Про що мріє УПА» («Ржечпосполіта», 3. IX. 
1946 p.), «Знищення радіовисильні УПА» («Дзєннік Ржешов! 
скі», 2. IX. 1946 p.), «Як розбито грізну банду Семена» (там 
же, 12. IX. 1946), підвальна стаття на 2 сторінках, «По слідах 
бандерівців» («Пшекруй», 15!21. IX. 1946 p., довгий репортаж), 
«200 забитих — кількасот поранених. Акція військових відділів 
проти бандерівців» («Трибуна роботніка», 22, 1946 p.), «Успіхи 
в боротьбі з бандерівцями» («Нове горизонти», 13. X. 1946 p.). 

З вище наведених прикладів виходить, що польська про! 
більшовицька преса, хоч і брехливо, та все ж пише про бої 
УПА. Пише навіть багато, хоч вона займається зовсім невелич! 
ким, підрядним тереном дій УПА. Але в самому СРСР про дії 
УПА вперто мовчать. А тим часом тут є основний терен бороть! 
би УПА, саме тут УПА найширше розгорнула свою збройну й 
політичну боротьбу, саме тут вона звела найбільшу кількість 
своїх боїв, саме тут вона добилася своїх найбільших успіхів. 
Одначе, більшовицька преса пильно приховує боротьбу УПА і 
перед власними громадянами, і перед світом. На основі цієї 
преси про УПА можна довідатися лише зі звернень до УПА т. 
зв. уряду УРСР, що їх тричі поміщено в пресі, або з фейлето! 
нів Остапа Вишні. 

Восени 1945 р. (вересень) і на весні 1946 р. (квітень) 
відділи УПА відвідали Словаччину. Це були два з більших рей! 
дів УПА. Про них писала вся словацька й чеська, в тому чис! 
лі і пробільшовицька, преса, як також світова преса. Напр., га! 
зета «Демократ», орган Словацької демократичної партії, від 20. 
IX. 1945 р. писала про рейд: 

"Останніми тижнями з'явилися у північносхідній частині Словаччини 

озброєні групи... До цього часу не було випадків, щоб ці групи допу! 

скалися  насильства  над  життям  чи  майном громадян". 

Комуністична газета «Виходословенска правда»   від 21. 
IX. 1945 р. писала про це в трохи іншому тоні: 

"Аджеж від самого початну було ясно, що малі групи злочинних 

покидьків людства... ховаються від суворої руки справедливости... Вони 

прийшли до нас тому, що в Польщі для них неможливе життя, але тіль! 

ки й досягли того, що їх і в нас примкнули кліщі справедливости. Де! 

кількох було зловлено, а деяким пощастило втекти в ліси на Мадярщи! 

ну. Так виглядає історія  т. зв. бандерівців у нас"... 
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Газета запевняла, що на цьому кінець з бандерівцями, 
що їх поява подібна миляній бульці. Але в квітні 1946 р. від! 
діли УПА знову двідали Словаччину, зустрічаючи всюди, як 
і першого разу, велику прихильність і підтримку словацького 
населення. Тоді навіть і комуністична преса мусіла серйозні! 
ше поставитися до «історії т. зв. бандерівців». 

Для ілюстрації відгомону весняного рейду відділів УПА 
на Словаччину наведемо виняток із Братиславської газети «Бо! 
йовнак» від 1. VI. 1946 p.: 

"Нещодавно пробігла всі газети вістка, що Східня Словаччина очи! 

щена й що на наших землях немає вже жодних груп бандерівців. В 

пресі з'явився ряд репортажів, які дали змогу громадськості зорієнту! 

ватися щодо цілей цих озброєних формацій, які більше як рік по війні 

ведуть завзяті бої проти державної авторитетности польської й радян! 

ської держав, а перед кількома місяцями намагалися вплинути на роз! 

виток наших внутрішньо!політичних відносин. Координованими операція! 

ми наша сухопутна армія цілком звільнила землі Республіки й сьогодні 

забезпечує її інтеґральність. Стоїмо сьогодні поза небезпекою. Безви! 

слідних акцій одиниць або менших груп немає чого боятися. Порядок, 

безпека для людини й її майна забезпечені. І армія готова в зародку 

здавити всякий крок, який змагав би до порушення цих цінностей". 

Газета не може сховати того великого захоплення, що 
його викликала поява відділів УПА серед словацького насе! 
лення, і визнає, що: 

"при появі озброєних бандерівських формацій, загальновідомих під на! 

звою УПА (Українська Повстанча Армія), постало найбільше питань 

про її сучасну діяльність, завдання, політичну спрямованість та про спро! 

можність  їхнього  діяння". 

В більшовицькій пресі не було про це, як і про всі інші 
факти діяльности УПА, жодної згадки. 

Так же само не згадується у цій пресі про нечувані в 
світі облави, що їх з 1944 р. НКВД провадить по наших се! 
лах і містах, про масові арешти й заслання у Сибір, про чи! 
сленні процеси за закритими дверима, про тяжкі вироки, про 
розстріли. 

Сьогодні сталінські вельможі, пограбувавши ввесь хліб 
з України; не зважаючи на посуху, що спіткала східні області, 
викликали в цих областях новий голод. Але більшовицька пре! 
са мовчить про це й не пише ані слова. Коли взяти комплект 
«Радянської України» за 1946 p., то лише 2 чи 3 рази непомітно 
промайнуло на її сторінках одне слово — посуха. До того ж 
газета від себе не написала про цю  посуху нічогісінько. Раз, 
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напр., вона згадує про неї, публікуючи промову Хрущова, дру! 
гий раз — промову Михайлова на ХІІІ!му з'їзді ЛКСМУ. А 
ось скільки цей другий раз сказав про неї і в якому зв'язку: 

"Завдання наших пропаґандистів і аґітаторів — нести в широкі маси 

працюючих безсмертні ідеї Леніна!Сталіна, мобілізувати людей на по! 

долання труднощів після воєнного часу, що ускладнюються посухою і 

неврожаєм у деяких областях і районах нашої країни". ("Радянська Укра! 

їна"  з  14  грудня   1946 p.). 

І більше нічого. Не сказано навіть у яких областях і ра! 
йонах була посуха. 

А тим часом за словом посуха ховається жахлива дій! 
сність, ховається голод, який щодня прирікає на смерть нові 
й нові жертви. Тисячі виголоднілих, обідраних людей із схід! 
ніх областей іде в західні області України, щоб тут від своїх, 
також пограбованих, братів дістати шматок хліба. Мов тіні, 
снуються вони по селах і базарах. Великою юрбою товпляться 
вони по станціях. Між ними молоді й старі жінки, діти, інва! 
ліди червоної армії. В руках у них невеличкі клунки. Вони 
тремтять від холоду і страху, що кожної хвилини НКВД може 
відібрати від них жменю випрошеного хліба чи кілька карто! 
плин, на які там ждуть усі вдома. 

Та цих картин радянська преса не бачить. Зате вона роз! 
писується про «квітуче і щасливе та заможне життя» в СРСР, 
про «трудовий підйом», що охопив працюючих у зв'язку з чет! 
вертою п'ятирічкою, про відданість партії. Вона вміщує знімки 
вдоволених робітників, добре плеканих дітей, розсміяних кол! 
госпниць, начебто всіх їх не сушить голод, а розпирає доб! 
робут. 

І це власне ще одна характеристична особливість біль! 
шовицької преси — докорінно вивертати й перекручувати дій! 
сність, дослівно, робити з чорного біле, а з білого чорне. Ніде 
в світі ця метода не розвинена так, як у СРСР. Тут вона до! 
сягнула своїх вершин. Наймерзенніша брехня, найпідліший на! 
клеп, найрафінованіше крутійство — ось елементи, що роблять 
цю методу такою досконалою. Очевидно, що вона могла розви! 
нутися тільки за умов, в яких немає жодної газети, що ви! 
кривала б ці брехні, яка інформувала б точно й висвітлюва! 
ла б дійсність об'єктивно. Методу цілковитого перекручування 
окремих фактів і всієї дійсности більшовицька преса може за! 
стосувати тільки при одночаснім цілковитім замовчуванні прав! 
ди про невигідні партії явища й події. 
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10 лютого 1946 p. відбувалися «вибори» до т. зв. верхов! 
ної ради СРСР, як і всі інші «вибори» в СРСР, як і всі «вибо! 
ри» дотепер, вони відбувалися в обстановці перекреслення вся! 
кої демократії. Народ не вибирав вільно своїх справжніх пред! 
ставників, а «вибирав» згори назначених кандидатів, вигідних 
сталінським вельможам. Зокрема в західніх областях України, 
де активна протибільшовицька боротьба найсильніша, ці «ви! 
бори» проходили без збереження навіть будь!яких демократич! 
них форм. Виборчий терор прибрав тут нечуваних розмірів і 
форм. Перед виборами в кожному селі закватирували ґарнізо! 
ни військ НКВД, напр., в сс. Жидачівського р!ну, Дрогобиць! 
кої обл. (без залоги райцентру), було розташовано 600 енка! 
ведистів, в сс. Стрийського р!ну, цієї области, разом з райцен! 
тром — 5253 енкаведистів, в Перемишлянському й Поморян! 
ському р!нах. Львівської обл. — понад 3200. Ґарнізони силою 
гонили людей до «виборів», напр., в с. Добрівляни, Станисла! 
вівського р!ну, енкаведисти гнали до виборчого приміщення та! 
ку колону «виборців»: попереду один енкаведист тягнув за во! 
лосся Возну Настю (років 44), обабіч колони йшли конвоїри, 
а замикав її танк. Та все ж таки населення масово бойкоту! 
вало «вибори», напр., в Калуському р!ні, Станиславівської обл., 
з 12,596 виборців зовсім не голосували 10,108, в райцентрі Козо! 
ва, Тернопільської обл., з 1,550 виборців — 1,200. Голосували 
лише ті люди, які не могли витримати жорстокого терору. 

Для вільної преси вистачить одного з цих фактів, щоб 
він не лишився непоміченим. А таких фактів тисячі. На їх 
основі вільна преса повинна б голосно запротестувати проти 
таких виборів і показати їх у правдивому світлі. Але в більшо! 
вицькій пресі навіть натяку на ці факти не було. Навпаки, во! 
на розписувалася, що вибори пройшли в «атмосфері піднесен! 
ня», що народ дав доказ своєї «відданости» партії Леніна!Ста! 
ліна, що виборці голосували вже від 12!ої години вночі, що 
пхалися до виборчих урн один наперед одного і т. д. Вся ця 
брехлива писанина так добре всім нам відома, що немає потре! 
би довше на ній зупинятися. 

Невже ж таке повинно бути служіння преси народові? 
Невже ж все це вказує на те, що радянська преса стоїть на 
службі народові й захищає його інтереси? Ні, це вказує на 
те, що радянська преса стоїть лише на послугах партії й за! 
хищає її інтереси. Ця преса для народних мас є ворогом, а не 
оборонцем, бо вона не зупиняється перед жодною брехнею, щоб 
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тільки вибілити політику партії, сховати її злочини, а життя 
гноблених і визискуваних мас показати наскрізь фальшиво й 
перекручено. І власне така забріхана преса інформує про наше 
життя всі інші народи, що часто й не уявляють собі розмірів 
цієї брехні. 

Ми, правда, навчилися розрізняти більшовицьку брехню, 
ми навчилися своєрідного читання сталінських газет, ми на! 
вчилися виловлювати правду з!поміж рядків. Ми знаємо, що 
коли преса пише, що робітники такого то заводу добровільно 
взяли на себе зобов'язання дати продукцію понад плян, то це 
означає, що їм цей «понад плян» накинуто силою; коли преса 
пише, що працюючі якогось міста вийшли в неділю на робо! 
ту для очищення міста, то це означає, що їх примусово ви! 
гнано на цю роботу. Коли читаємо, що якесь село найскоріше 
виконало хлібозначу, то зразу догадуємося, що там мусів бу! 
ти щодо цього найсильніший терор і т. д. 

Візьмемо конкретний приклад. Львівська обласна газета 
«Вільна Україна» від 28!го серпня 1946 р. писала: 

"Колгоспники і трудові селяни Городокського р!ну по!більшовицько! 

му виконують резолюції XIІ!го пленуму ЦК КП(б)У про збирання вро! 

жаю... та проведення хлібозаготівель і заготівель інших сільсько!госпо! 

дарських  продуктів  у  1946  р.... " 

Щоб краще організувати збирання врожаю, молотьбу та 
виконання пляну хлібозаготівлі, райком КП(б)У закріпив за 
всіми селами окремі «первинні партійні організації, зобов'язав! 
ши їх всіляко допомагати селянам провести збиральну кампа! 
нію і хлібоздачі». Так, наприклад, «первинна партійна органі! 
зація райторгвідділу (секретар тов. Глобін) допомагала селя! 
нам с. Долиняни, парторганізація райспоживспілки (секретар 
тов. Грабенко) мала за завдання успішно допомагати прове! 
сти збирання та хлібоздачу селянам села Бартатів». 

Тим часом у селах Городокського р!ну саме було навпа! 
ки. Селяни цілком не хотіли здавати хліба, тому й треба бу! 
ло закріпити за всіми селами партійні організації. Допомога 
тов. Глобіна чи Грабенка зовсім була не в тому, щоб виходи! 
ти з серпом чи косою в поле або допомагати окремим селянам 
молотити збіжжя. Вона полягала в тому, що вони залякували 
селян тюрмою або Сибіром за невиконання хлібоздачі, що во! 
ни, бувши на чолі енкаведівських груп, за допомогою їх силою 
забирали від селян хліб і примушували відвозити його на за! 
готівельні пункти. 
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А тепер ще один приклад. 11. X. 1945 р. до с. Грушка 
(р!н Отинія, Станиславівської обл.) приїхало 30 енкаведистів 
з начальником райенкаведе і прокурором і через три дні сило! 
міць забирали від селян хліб за рахунок хлібоздачі, переводя! 
чи одночасно обшуки. 

20. IX. 1945 р. в с. Джурів (р!н Городенка, Станисла! 
вівської обл.) райпрокурор з енкаведистами стягав континґент. 
За те, що бідна вдова Гармаш Анна не здала 9 кг до назна! 
ченої їй норми хлібопоставки, прокурор покарав її 9 центнера! 
ми додаткового континґенту. Жінка з розпуки кинулася в кри! 
ницю. 

Проте, і отинійська, і городенська райгазети писали, що 
селяни сіл Грушка і Джурів виконували хлібоздачу радо, пo! 
більшовицькому, що райначальник НКВД і прокутор допома! 
гали селянам у цій кампанії. Про Гармаш Анну, про злочини 
прокурора ні городенська райгазета, ні станиславівська облга! 
зета не писали ані слова. 

В совєтській пресі постійно роїться від усяких звернень, 
листів, подяк, телеграм, що їх, буцім, складають самі працюю! 
чі. Всім нам добре відома техніка складання й підписування 
таких звернень і листів. Привозять їх більшовицькі чиновни! 
ки готовими з району і примушують підписувати на мітинґах 
під прямим чи посереднім терором. Напр., 9. IX. 1945 р. в с. 
Летяче (р!н Товсте, Тернопільска обл.) енкаведисти зганяли 
селян на мітинґ, на якому примушували їх підписати таку те! 
лаграму до Сталіна: 

"Ми, селяни  села Летяче,  вже   виконали  хлібоздачу.   Готуємося  до 

осінньої сівби та дякуємо тобі, батьку, за визволення з німецької неволі". 

Хто не хотів підписувати — били до крови. Найсильні! 
ше побили селянку Марію Микитюк. Про так чи подібно прий! 
няті листи, телеграми, звернення преса пише, що вони були 
прийняті «з великим захопленням», «під загальну радість і 
оплески працюючих». Ці звернення публікує й обговорює пре! 
са, щоб створити фальшиве уявлення про відданість, любов і 
вдячність радянських громадян радянській владі, Сталіну, про 
велике розуміння їх політики партії й її підтримку. 

Для характеристики того, як радянська преса користу! 
ється наклепами, ми зупинилися на висвітлюванні нею укра! 
їнського національно!визвольного руху. Відомо, що український 
національно!визвольний рух всіми засобами боровся проти ні! 
мецьких окупантів. У  цій боротьбі зродилася й загартувалася 
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у постійній боротьбі з гітлерівцями УПА. Проте, більшовицька 
преса згідно з загальною лінією пропаґанди зв'язує український 
революційний рух з гітлерівцями, називає його німецькою аґен! 
турою. 

Ось зразок: 
"В страшні дні окупації Західньої України німецько!фашистськими 

загарбниками жалюгідні недобитки українсько!німецьких націоналістів 

підняли голову. Вони стали відверто і щиро служити фашистам, стали 

їх вірними помічниками в катуванні і винищенні місцевих робітників і 

селян" ("Радянська Україна" ч. 163, 1946 p.). 

Щобільше, газета має сміливість виступати від імени на! 
роду й висловлювати його погляди: 

"Цього ніколи не забуде наш народ. Українсько!німецькі націоналі! 

сти давно приготували собі могилу. Ніколи трудящі західніх областей 

не йшли і не підуть за цими огидними бандитами... Трудящі західніх 

областей вже відчули перевагу радянського ладу, і ніяка сила не зможе 

зламати  волі і  прагнення  визволеного народу до  нового  життя". 

Так пишеться про працюючих західніх областей, що, йду! 
чи за закликами революційного підпілля, суцільним фронтом 
бойкотували «вибори» до т. зв. верховної ради СРСР, чим во! 
ни найкраще доказали, що цілковито солідаризуються з укра! 
їнським революційно!визвольним рухом. Так пишеться про 
український революційно!визвольний рух, який висловлює пра! 
гнення всього українського народу, який тішиться цілковитою 
підтримкою народу, що й дало йому можливість три роки ус! 
пішно боротися проти гітлерівських загарбників, а тепер уже 
три повні роки проти сталінських імперіялістів. Для кожної 
об'єктивної людини ясно, що така боротьба була б неможлива 
без підтримки в масах, коли одночасно відомо (сталінським 
верховодам зокрема), що вона не користується жодною допо! 
могою ззовні. Одначе, для більшовицької преси така правда не 
існує. Для неї взагалі не існують жодні норми об'єктивности. 
Брудний наклеп, огидна базарна лайка заступають їх місце. 

Кому ж, отже, служить ця преса, коли вона затаює прав! 
ду про боротьбу українського народу, щобільше, коли вона 
плюгавить цю боротьбу, коли вона ллє помиї на неї? Невже 
ж народові? Ні. Вона служить сталінським поневолювачам, 
які гноблять український народ, які винищують його, які гра! 
бують його. Вона служить зграї сталінських злочинців, крово! 
пивців, за знищення яких так завзято й героїчно бореться укра! 
їнський народ. 
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Як на доказ, ніби радянська преса вільна, сталінські 
вельможі часто покликуються на те, що вона може критику! 
вати. Правда, критиці в більшовицькій пресі відводиться нема! 
ло місця. Вона буває навіть дуже гостра. Але кого й за що 
критикують? Критикують окремих людей, окремі установи, кри! 
тикують навіть партійців і окремі партійні клітини, але ніколи 
не критикують партії у цілому, ніколи не засуджується зло! 
чинної політики партії, цілої реакційної більшовицької суспіль! 
но!політичної системи. А тимчасом не в окремих людях чи уста! 
новах причини лиха, а навпаки, в реакційному сталінському ре! 
жимі, в злочинній політиці партії, в самому існуванні партії — 
цієї зграї експлуататорів та імперіялістів. Бож власне партія по! 
неволює десятки народів, бож саме вона експлуатує мільйони 
працюючих, бож це вона побудувала свій тоталітарний лад, 
який найкраще забезпечує їй панівне становище та можливість 
поневолювати й експлуатувати. Чи з усуненням того або того 
керівника заводу, колгоспу або якогось виконкому, що його 
розкритикують у газетах, змінюється щось у становищі пра! 
цюючих? Чи від того робітник, колгоспник перестають бути 
експлуатованими, чи від того полегшується їхня праця, підви! 
щується життєвий рівень? Чи від того вони почуваються віль! 
кими громадянами і свідомими учасниками державного будів! 
ництва? Жадні зміни в людях не зміняють становища працю! 
ючих, а часто тільки погіршують його. 

Це становище можуть змінити лише цілковите знищення 
більшовицької партії й побудова нового справедливого ладу. 
І коли в СРСР була б дійсно вільна преса, то її вістря бу! 
ло б у цьому напрямі скероване. І тоді дійсно вона служи! 
ла б народові, що власне прагне повалити СРСР і знищити 
сталінських паразитів. Але тому, що ця преса не вільна, вона 
не критикує партії, не плямує її політики, не викриває її зло! 
чинів, не боронить народних мас, тобто не бореться з коренем 
лиха. 

За що ж вона критикує? За невиконання пляну вироб! 
ництва, за зрив хлібоздачі, за формалізм у керівництві, за за! 
недбання більшовицького виховування молоді і т. д. і т. д., сло! 
вом — за виконання постанов і плянів партії. 

З газети «Радянська Україна» від 24. VIII. 1946 p., зміст 
якої ми подали у вступі цієї статті, наведемо приклад такої 
критики: 

260 



"В артілі ім. 12!річчя жовтня, Вільшанського р!ну намолочено по! 

над 1000 центнерів зерна, а державі здано лише 100 центнерів. Голова 

колгоспу Романишин виправдується "нестачею тягла", тим часом на 

роботах тут використовується лише третину корів. У колгоспі ім. Мо! 

лотова, Миронівського р!ну, на току лежить 180 центнерів ячменю. 

Голова артілі Бондаренко виділив для вивозу хліба тільки дві підво! 

ди"   (обидва   райони   Київсьної   области). 

Ось ще один приклад з Миколаївської области, одної з 
найбільше потерпілих посухою областей: 

"Стан з виконанням пляну хлібозаготівель у колгоспах і радгоспах 

Миколаївської области викликає серйозне занепокоєння. За останні дні 

жовтня по області здавали хліб державі в середньому тільки 68 кол! 

госпів. На приймальні пункти за кілька днів вони вивезли всього 800 

центнерів зерна...". 

" Колгоспи мають змогу посилити здачу хліба за рахунок кукурудзи. 

Посівна площа цієї культури по області становила 51.661 гектарів. 

Проте, досі зібрано урожай з площі не більше як 5 тис. гектарів... 

Ще гірше з молотьбою і здачею цієї культури державі... 

Вільно в області почувають себе зривники хлібозаготівлі... Голова 

колгоспу "Сивашець", Баштанського р!ну, Корольов вдається явно до 

антидержавних дій. Він майже вдвоє!троє знизив дані про врожай, цен! 

тнерами розбазарює хліб. Колгосп має 45 гектарів посіву кукурудзи, 

а державі здав лише 40 з половиною центнерів, хоч урожай цієї куль! 

тури становив' 8 центнерів з гектара. Решту врожаю розбазарили, ро! 

зікрали* ("Радянсьна Україна" ч. 218, 1946 p.). 

Газета накидається не тільки на голову колгоспу Ко! 
рольова, а й на уповноваженого міністерства заготівель Пав! 
люченка, завідувача облземвідділу Дьохтярова та інших, 
включно до першого секретаря облкому Філіпова. 

Отже, преса, замість щоб розкрити труднощі хлібозда! 
чі, вимагає повної її реалізації за будь!яку ціну. Замість щоб 
вимагати знесення хлібопоставок або бодай шукати шляхів 
їх зменшення, газета шукає шляхів їх виконання. Вона вва! 
жає, що хліб можна заступити кукурудзою й за її рахунок 
плян буде виконаний. Замість вимагати видачі хліба голодую! 
чим колгоспникам, вона кричить, що колгоспники розбазарю! 
ють і розкрадають хліб і кукурудзу. Вона бачить факти «роз! 
крадання», а не бачить, що колгоспники пухнуть з голоду. Не 
бачить, бо їх доля їй байдужа, ба не інтересам працюючих 
вона служить, а сталінським вельможам, інтереси яких вима! 
гають забрати, коштом навіть голоду, ввесь хліб, потрібний 
їм для реалізації п'ятирічки, для воєнних приготувань. 
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Щоб створити враження, що радянська преса піклується 
про працюючих, вона час від часу поміщує кореспонденції, 
статтейки, в яких, ніби, стає на захист працюючих. Звичайно 
вміщує їх під голосними наголовками як: «За кожною скар! 
гою стоїть жива людина». Але, чи ж можна це назвати дій! 
сним обстоюванням народних мас? Коли ця преса не бореть! 
ся проти національного поневолення в СРСР, проти експлуа! 
тації людини, коли, навпаки, вона виправдує сталінський ко! 
лоніяльно!експлуататорський лад, коли величає народних ка! 
тів — Сталіна та його соратників, вона не служить народові. 
Коли ця преса не бачить живої людини за голодуючими, за 
арештованими, за вивезеними в Сибір — вона не боронить ін! 
тересів працюючих. 
            Бож що в обличчі тих мільйонів, приречених на голод 
і на страждання, на жахливий визиск, на надмірну працю, 
являють собою тих кілька заміток у газетах, в яких, ніби, бе! 
реться в оборону працюючих? Що помагає працюючим те, 
що газети напишуть про якогось радянського чиновника, який 
викинув відвідувача за двері чи незаконно присвоїв собі кол! 
госпну свиню? Тим не перестають визискувати, тим не пере! 
стають гинути від голоду. Такі статті й кореспонденції у пре! 
сі тільки затемнюють справу, бо вони викривляють дійсне ста! 
новище працюючих у СРСР і головних винуватців цього ста! 
новища. Тому вони не тільки не дають жодної користи працю! 
ючим, а навпаки — є для них найвищою мірою шкідливими. 
Майже завжди критика в пресі немає нічого спільного 
зі справжньою критикою, а змінюється у пряму нагінку. В 
такому випадку залюбки користується преса з багатого арсе! 
налу більшовицької лайки, відвертих погроз, недвозначних на! 
тяків (залежно від потреби). Наведемо один приклад: Якийсь 
Г. Степовий у «Радянській Україні» ч. 159, 1945 p., накидаю! 
чись на Євгена Кирилюка за його «Нарис історії української 
літератури», написав: 

"Є. Кирилюк навіть не вжив (у своїй промові на партійних зборах 

Спілки письменників — О. Г.) виразу "націоналістичні помилки". Він, 

виходить, ...просто помилився. Можливо, єдиною справді помилкою Є. 

Кирилюка були сподівання, що видані за його редакцією старі твер! 

дження Єфремова не будуть викриті. В цьому він таки помилився. 

Надто сильно смердить націоналістичним духом з редаґованого Є. Ки! 

рилюком   'Нарису',   щоб  цей   дух  лишився   непомітний. 

...З боку Кирилюка ми маємо цілком свідому спробу видати на! 

ціоналістичну    контрабанду    за   досягнення   радянського   літературознав� 
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ства. Ми маємо спробу виправдати цю контрабанду, знову пустити в 

обіг давно викриті, ворожі радянському суспільству націоналістичні 

теорії і теорійки. 

Це вже не помилки радянського літературознавця. Написане в 'На! 

рисі' і сказане на виправдання написаного доводить, що Є. Кирилюк 

глибоко погруз у націоналістичному багні і не робить навіть серйоз! 

них спроб вибратися з цього багна  на тверду землю". 

Ясно, що це не критика, а пряма нагінка, (відвертий 
шантаж, виразні погрози. Преса в СРСР застосовує цю методу 
в тих випадках, коли треба виступити проти осіб, які чимось 
прогрішилися перед партією. Така критика може означати або 
сиґнал до ліквідації цих людей, або виправдання уже прове! 
деної ліквідації. При тому преса ніколи не пише, що ці лю! 
ди виступали тільки проти партії, вона пише, що вони висту! 
пали проти народу та що власне народ засуджує їх діяльність 
і вимагає їх покарання. І в цьому власне підтягуванні партії 
під народ, у прикриванні інтересів партії інтересами народу — 
величезний злочин більшовицької преси. 

У питанні (висвітлення внутрішнього життя СРСР радян! 
ська преса керується такою настановою: Показати це життя 
у найясніших кольорах, показати життя народів СРСР і пра! 
цюючих має якнайкращим у світі, показати, що політика пар! 
тії скерована на здійснення інтересів народних мас і що вона 
користується цілковитою підтримкою цих мас. Зрозуміло, що 
це зобов'язує радянську пресу змальовувати життя в усіх ін! 
ших державах світу найчорнішими кольорами. Те, чого цій 
пресі не дозволено бачити в СРСР, те вона дуже виразно ба! 
чить поза межами СРСР. Там вона бачить і національне гно! 
блення, і експлуатацію людини, і придушення демократії, і кри! 
зи, і безробіття, і холод, і чого ще тільки вона не бачить. Аж 
дивно робиться, як вона встигає за цим усім, як дріб'язково 
нотує кожний неґативний факт, а в той час тисячі, тисячі та! 
ких і далеко гірших фактів у CPCP, не потрапляють на її 
сторінки. Мета цього: протиставляючи СРСР усім іншим краї! 
нам, формувати в своїх громадян погляд, що життя в СРСР 
найкраще 

Очевидно, така мета зумовила, що в радянської преси 
виробилася струнка й дуже хитра система інформації про за! 
кордон і закордонну політику свого уряду. Зараз на цій си! 
стемі ми й зупинимось. 

Насамперед треба сказати, що вся інформація про за! 
кордон зосереджена лише в  руках однієї  інституції  ТАСС. 
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Ясно, що вона не пропустить на свій внутрішній ринок жод! 
ної вістки, невигідної партії. Виготовлені цією аґенцією пові! 
домлення передруковує вся преса без будь!яких змін. У всіх 
газетах ті ж самі вістки. Може їх бути більше або менше, але 
завжди в тій же самій редакції. 

На важливіші самостійні політичні статті можуть до! 
зволити собі тільки центральні газети, передусім, «Правда». Всі 
інші передруковують лише те, що напишуть центральні газети. 

Кореспонденції закордонних кореспондентів виготовля! 
ються за загально прийнятим радянською пресою зразком і 
тим самим не змінюють нічого в системі більшовицької інфор! 
мації. 

Основне в цій системі, що чисто інформативний матеріял 
не відділяється від його висвітлювання. Читач не дістає самої, 
об'єктивної інформації, на основі якої він міг би сам скласти 
свій погляд на дану річ. Він отримує інформацію в такому 
спрепаруванні, що зразу ж висвітлює дану подію у відповід! 
ному, потрібному партії дусі. Досягається цього різними засо! 
бами. 

Поперше, інформації подані в обрізаному, промовчано! 
му і зручно перекрученому вигляді, і тим самим вони не дають 
повного й точного, а слідом за тим, і об'єктивного уявлення 
про дійсний хід і розвиток інформованої події. Факти зістав! 
ляються так, що вони відразу мають означене висвітлення. 

Подруге, одночасно з інформативною частиною подане 
і власне пояснення, призначене керувати думками читача й 
оформлювати його погляд у цілковитій відповідності з поданим 
поясненням. 

Потретє, інформативна частина збувається кількома сло! 
вами, так лише для введення, а решту місця відводиться по! 
ясненням. Це взагалі не дає читачеві змоги зорієнтуватися про 
дійсний хід  даної події. 

Очевидно, ці прийоми бувають у більше або менше чи! 
стому вигляді, а часто переплітаються між собою. Покажемо 
це на конкретних прикладах. 1946 р. був роком багатьох кон! 
ференцій і засідань. На них виголосили делеґати різних наро! 
дів чимало промов. В якій же ж редакції вміщувала їх радян! 
ська преса, бодай найважливіші? Промови Молотова, Вишин! 
ського, Мануїльського вміщувалися цілком або майже цілком 
повністю. Інші промови або точний їх зміст уміщувався тоді, 
коли їх виголошували аґенти Сталіна: Кардель, Може  П'яде, 
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Ржимовський, Енвер Годжа і т. д. Промови Бирнса, Бевіна, 
Остіна, Коннелі, Шовкроса та інших завжди подавалися у ско! 
роченні, часто навіть дуже великому, і завжди з пояснення! 
ми, що вони слабі, непослідовні, неуарґументовані. Виходить, 
що радянський читач не цікавиться тим, що говорив Бирнс, 
чи Бенін, що він сам не міг би на підставі опублікованих про! 
мов зробити висновок, чи ці промови слабі й необґрунтовані, 
коли б вони дійсно такі були. Виходить, що радянському чи! 
тачеві треба пальцем показати, що ось це слабе й необґрунто! 
ване, а це блискуче й сильне. 

Та трапився, до речі, безпрецедентний випадок, коли ми 
могли прочитати одну повну промову, а саме промову Бирнса 
на Паризькій мировій конференції, у якій він, спираючись на 
факти, розкрив усі махінації Молотова (від Потсдамської по! 
чавши й на Паризькій конференції закінчивши) щодо обмежен! 
ня значення малих держав і встановлення диктатури великих 
держав. Читаючи відповідь Молотова Бирнсу, ми бачили, що 
Молотов не міг заперечити жодного закиду Бирнса, а нама! 
гався їх тільки пом'ягшити й якось виправдатися. І тоном, і 
змістом, промова Молотова була поступкою Бирнсові. І хоч 
після цього радянська преса писала, що промова Молотова 
була блискуче уарґументована, а промова Бирнса була «сер! 
дита, але не переконлива», у нас створився щодо цих промов 
цілком протилежний погляд. 

Немало ми начиталися про Еватта, про його рухливість, 
про те, що він усім надоїдав своїми довгими промовами, про 
те, що ці промови були наклепницькі, що в них були, напади 
на СРСР. Ми, одначе, не можемо сказати, що ці промови на! 
доїли нам. Жодної з них, а навіть ширшого змісту їх преса не 
опублікувала. А що ж це? Нападки Еватта не цікаві для нас? 
Хіба ж громадяни СРСР не хочуть знати, оскільки виступи 
Еватта дійсно необґрунтовані ? Якщо вони були наклепницькі, 
то чого боятися наклепу, чому ж не надрукувати цих накле! 
пів? Хай би ми самі побачили, які вони, і самі створили думку. 
Отже виходить, що незручно було сталінським крутіям опублі! 
кувати ці промови й тому вони обмежилися тільки їх лайли! 
вою критикою. І так воно в дійсності було. 

Коли якогось факту, скандального для більшовицьких 
вельмож, не пощастить приховати, коли щодо нього треба обо! 
в'язково зайняти якусь позицію, то преса часто вдається до 
фейлетонового стилю й за допомогою  псевдоіронії, підлого ци! 
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кізму, каторжної лайки та інших таких прийомів намагається 
звалити вину на противника. Звичайно в таких випадках пише 
Заславський ва сторінках «Правди»» напр., «Черное дело аме! 
риканской охранки» (ч. 174, 1946 p.), «Клеветник без дарова! 
ния» (ч. 169, 1946 p.), «Жалкий финал позорной комедии» (ч. 
183, 1946 p.). 

На цій останній статті Заславського зупинимося. В ній 
автор обговорює відому справу передачі певними громадянами 
Канади деяких таємних матеріялів радянському аташе в Ка! 
наді, або простіше, організацію крадіжки цим аташе згадува! 
них матеріялів. Про це газети повідомили перший раз, публі! 
куючи заяву в цій страві уряду СРСР від 20. ІІ. 46 р. Тоді ні! 
чого не писалося, що справу крадіжки розкрив Ігор Ґузенко, 
шифрувальник радянського аташе, що втік із радянського по! 
сольства. Щойно 3!го серпня ім'я Ґузенка згадав у обговорю! 
ваній статті Заславський. Немає сумніву, що Ґузенко, що пра! 
цював як шифрувальник і знав багато таємниць, дійсно подав 
багато точних даних про шпигунську роботу радянського ата! 
ше й підривну діяльність аґентури, т. зв. Канадської робітничо! 
проґресивної організації. Ба більше, Ґузенко забрав також із 
собою деякі ориґінальні документи. Та Заславський на 2 шпаль! 
тах лайливої писанини намагається заперечити цьому і звести 
хід справи до того, що вона компромітує не СРСР і не його 
закордонних представників, а навпаки, канадський уряд. 

Для характеристики стилю Заславського, наведемо деякі 
місця: 

«Весь доклад по своему существу — ето изложение болтови, кле! 

ветнических измишлений и вообще безпардонного вранья некоего Игоря 

Ґузенко, изменника советской родине, дезертира і предателя. Несколь! 

ко месяцев подряд он виваливал перед комиссией неправдоподобний, 

безсмисленний вздор, а его слушали, развесив уши, а достопочтенние 

судьи, записивали,  протоколировали, фотографировали... 

Во всем етом судьи стали разбираться столь же усердно, как раз! 

бирался некогда петух в навозной куче». 

Як однобоко більшовицька преса інформує про життя 
закордоном, вказує також те, що здебільшого вона поклика! 
ється тільки на свої закордонні аґентурні газети «Дейлі Уо! 
кер», «П. М.», «Юманіте», «Руде право», «Ґлос люду», «Бороть! 
ба» тощо, які стоять на послугах сталіїнським верховодам, так 
же само, як «Правда» чи «Известия». Коли наводиться інші 
газети, то лише в дуже невеличких вирізках, і то здебільша 
тоді, коли ці газети напишуть щось прихильніше про СРСР. 
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Так же само накликується радянська преса і на своїх 
закордоннях аґентів, на всяких сенаторів Пепперів, Леонів 
Кшицьких, коментаторів Стіллів, усяких голів і членів това! 
риств дружби з СРСР, не згадуючи вже про ставлеників Мос! 
кви як Дімітров, Тіто, Гроза, Бєрут, Ґомулка, Ґотвальд і т. д. 
Кожному виступові котрого!небудь із тих аґентів завжди від! 
водиться багато місця. Звернімося до прикладів. У «Правді» 
від 17 липня 1946 р. вміщено на 4 сторінці повідомлення про 
виступ Бирнса, присвячений підсумкам Паризької сесії ради мі! 
ністрів заксправ. Цьому виступові, що трактує таку поважну 
справу, як підсумки паризьких нарад, на яких виготовлено 
проект мирових договорів, в газеті не відведено навіть цілої 
півшпальти. На 3!ій сторінці цього ж номера газети поміще! 
но привітальну промову Бєрута на першому з'їзді партії «Строн! 
ніцтво Демократичне» і відведено такому цілком звичайному 
виступові аж 3/4 шпальти. У «Правді» ч. 118 виступові сенатора 
Пеппера в Медісон Сквер Ґардені 15. 6. 1946 р, в якому він 
критикує зовніпшу політику США, зовсім у більшовицькому 
дусі, відведено одну цілу шпальту. 

Взагалі, про те, що корисне з погляду інтересів партії, 
хоч би це був якийсь звичайний мітінґ, скликаний сталінськи! 
ми аґентами в Нью!Йорку, або звернене проти противника, 
пишеться багато. Все некорисне, збувається дрібними замітка! 
ми, певна річ, зфальшованими, якщо цілком не промовчуєть! 
ся. Ми пам'ятаємо, як багато писала радянська преса про інспі! 
рований сталінськими верховодами рух в іранському Азербай! 
джані. Коли ж у грудні 1946 р. урядові війська знову зайня! 
ли цю частину Ірану і привернули попередній стан, перші по! 
відомлення преси були такі скупі й неясні, що годі було й 
уявити собі, що власне діється в Ірані. 

Шляхом спеціального зіставлення, висвітлювання й до! 
бору фактів радянська преса створює у своїх читачів уявлення, 
що поза межами СРСР існує тільки безробіття, страйки, голод, 
що СРСР користується великою прихильністю серед усіх пра! 
цюючих світу, що ці працюючі лягають і встають, з думкою 
про СРСР, про Сталіна. Кожний рух, кожний виступ, зверне! 
ний проти СРСР, преса, за зальною вказівкою партії, зв'язує 
його зараз з реакцією, фашизмом і т. п. Народним, демокра! 
тичним називається усе те, що прихильно ставиться до СРСР, 
що стоїть на послугах йому, тобто всю аґентуру, замасковану 
в компартіях, товариствах  дружби і т. д. Отжеж,  коли, напр., 
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робітник у США, який бореться вдома проти капіталістів, але 
одночасно, боліючи долею і становищем робітника в СРСР, ви! 
ступає проти СРСР — він фашист, він вислужник реакції. Ко! 
ли ж якийсь капіталістичний дідок, який сам визискує робіт! 
ників, але, одержуючи одночасно певні суми з радянської амба! 
сади, вихвалює СРСР, він демократ і проґресивний діяч. 

Так же само більшовицька преса інформує про україн! 
ську еміґрацію і про еміґрацію інших народів. Діяльність емі! 
ґраційних організацій заплямовується тавром вислужництва. 
Раніше їх зв'язувалося з гітлеризмом, а тепер щораз частіше 
— зі світовою, особливо англо!американською реакцією. Тому, 
напр., — діяльність Закордонного Представництва Української 
Головної Визвольної Ради, що керує усією боротьбою укра! 
їнського народу, боротьбою УПА, більшовицька преса опльо! 
вує, як тільки може (хоч радше воліє про неї мовчати). Тому 
Степан Бандера, який увесь час німецько!більшовицької війни 
був в'язнем у гітлерівському концтаборі, якого два брати зги! 
нули в Освєнцімі, для неї чужоземний аґент. Тому такі керів! 
ники Комітету Українців Канади (КУК), як о. д!р Кушнір, — 
це фашисти!реакціонери тому тільки, що вони виступають про! 
ти СРСР і стоять на плятформі самостійної України. Такі ж 
сталінські аґенти, як Свистун, Прокопчак, що недавно відвідав 
СРСР, — це демократи, це ті, які висловлюють погляди і 
прагнення канадських українців. 

Як далеко залежна від партії радянська преса, показує 
також те, що вона не може здобутися навіть на об'єктивне ви! 
світлення культурних, наукових і технічних досягнень народів. 
Партія й щодо цього міцно зв'язує пресі руки і найменше від! 
хилення від цієї лінії поборює, як «схиляння перед буржуазною 
культурою і наукою». 

Ось приклад. Центральна комсомольська газета «Комсо! 
мольская Правда» з 15. 9. 1946 p., критикуючи газету «Совєт! 
ський спорт», писала: 

"Про наших майстрів спорту, про наших фізкультурників газета ро! 

зказує сухо, але як тільки зайде річ про закордонний спорт, газета не 

скупиться на захоплені оцінки... 

У 'Советского спорта' не вистачає фарб і місця, щоб ясно висвіт! 

лити досягнення совєтських спортсменів. Зате мало не 60 сторінок га! 

зета присвятила цього року висвітленню закордонного спорту. На цих 

сторінках не можна знайти ні одної статті, яка б розкривала непригожу 

суть  буржуазного спорту зі всім його комерційним  духом і  меркантиль! 
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ністю. Редакція не викриває перед читачем характеру спортивного ру! 

ху в нашій країні й характеру спортивного руху в капіталістичних краї! 

нах.  Це  велика  помилка  газети  та  редактора  тов.  Котельнікова". 

Для нас ясно, що така критика означає. Ми знаємо, що 
після неї газета «Советекий спорт» і її редактор мусять зміни! 
ти курс на 180 ступнів і знайти місце й фарби, щоб змальо! 
вувати досягнення радянського спорту та розкривати меркан! 
тильний характер закордонного спорту. 

І хіба ж можна говорити про вільну пресу в СРСР, коли 
навіть спортивна газета мусить бути партійною (розкривати 
суть буржуазного спорту), коли навіть спортивна газета не мо! 
же вільво написати трохи більше про досягнення закордонного 
спорту, якщо дійсно цих досягнень багато. 

Нарешті, ще такий приклад. Під час війни 1941 р. в 
Англії була винайдена пеніциліна — дуже радикальний лік, 
що виліковує багато, в тому числі й невилікувальних досі хво! 
роб. Пеніциліна належить до найбільших винаходів останніх 
десятиріч і має величезне значення у медичній науці. Цей ви! 
нахід відзначено нагородою Нобеля. Та радянська масова пре! 
са (про вузьконаукову не говоримо) про це довго не писала та 
й ніяк не відмічала цього великого досягнення, бо це ж було 
б «схилянням перед буржуазною наукою». Це було б незгідне 
з лінією, яку вона провадить: російська наука найславніша в 
світі, і в цьому вона намагається переконати радянських гро! 
мадян. Журнал «Україна», напр., написав про пеніциліну щойно 
в червні 1946 p., зазначуючи одночасно, що її «виділив» ро! 
сійський учений проф. Єрмолін 1942 р. Так само пишеться те! 
пер про протитифозні застрики. «Вчені багатьох країн довго на! 
магалися найти вакцину для щеплення проти висипного тифу. 
В 1939 р. професорові Яцемірській!Кронтовській пощастило зна! 
йти простий спосіб приготування такої вакцини» (Календар! 
довідник на 1946 рік. Укр. вид. політичної літератури, cтоp. 304). 

Власне такою інформацією, шляхом замовчування того, 
що протитифозна вакцина була вже давно до 1939 р. винай! 
дена (напр., у Львові був відомий інститут Вайгля, де виготов! 
лялася така вакцина), замовчуванням імен винахідників ство! 
рюється у масових читачів враження, що щойно 1939 р. і щойно 
радянський учений винайшов спосіб виготовлення вакцини для 
щеплення проти висипного тифу. Подаючи, що пеніциліну «ви! 
діляв» російський учений, формується у читачів погляд, що 
російська наука аж ніяк не поступається щодо  цього закордон! 
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ній науці. Така метода не випадкова, а характерна для радян! 
ської преси. 

І тільки сталінські вельможі можуть називати таку пре! 
су вільною. Тільки цілком не зважаючи на своїх громадян і 
знаючи необізнаність світової громадської думки, вони можуть 
писати в своїй конституції та повторювати на кожному кроці, 
що в СРСР існує свобода преси та називати її одною з най! 
важливіших ознак найвищої у світі — радянської демократії. 
Щобільше, тільки в них може вистачати нахабности пропону! 
вати свою пресу, як приклад для всіх народів світу. 

Це жорстокий глум і знущання з власних громадян, це 
ганьба для всього культурного і проґресивного людства. 

В такій обстановці величезні завдання покладаються на 
нашу підпільну пресу, єдину народну пресу в СРСР. Наш обо! 
в'язок — зробити з неї міцне знаряддя боротьби проти сталін! 
ських поневолювачів і експлуататорів. Наш обов'язок — в най! 
глухіші кутки занести революційне слово правди, дати його 
пригнобленим масам, запалювати їх ним на священну боротьбу 
за визволення. Наш обов'язок — перед усім світом показати 
в правдивому світлі не тільки сталінську пресу, а й увесь ста! 
лінський колоніяльно!експлуататорський лад, всю злочинну 
антинародну політику сталінських вельмож. Наш обов'язок — 
на сторінках нашої підпільної преси, наших підпільних видань 
нещадно викривати сталінську брехню, щоб не лишити з неї й 
каменя на камені. 
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ТЕРОР  ЕНКАВЕДІВСЬКИХ  ҐАРНІЗОНІВ 

на українських землях 

Всі масові терористичні засоби, стасовані більшовицькими 
окупантами від моменту їхнього приходу на українські землі, 
не дали їм бажаних успіхів — не заломили, не знищили сили 
опору широких мас українського народу, не знищили кадрів 
українського підпілля. Великого маштабу бойові дії УПА під кі! 
нець 1945 p., її рейди по українських землях і на землі сусідів 
України, успіхи революційного руху серед деправованоої впро! 
довж 30 років східньоукраїнської суспільности, серед ЧА, поши! 
рення української революційної боротьби на найвідсталіші щодо 
національної свідомости вітки українського народу (Лемків! 
щина, Холмщина, Полісся, Закарпаття), живий відгомін бо! 
ротьби українського народу серед поневолених народів СРСР 
— все це було яскравим виявом не послаблення, а сильного 
зростання революційно!визвольного руху. Гекатомби жертв, мо! 
ре крови, величезні матеріальні втрати, що їх зазнав україн! 
ський народ у боротьбі з окупантами впродовж 1944!45 рр:, ще 
більш загартували революційні кадри і зробилися бойовою шко! 
лою мас. Український революційно!визвольний рух на початку 
1946 р. був для більшовиків, аж ніяк не меншою загрозою, 
ніж це було раніше. 

І тому сталінські окупанти вхопилися за дотепер непра! 
ктикований, до крайніх меж злочинний засіб. 

10!20. І. 1946 р. в усіх селах західніх областей України 
заквартирували постійні енкаведівські військові ґарнізони. На 
кожне село пересічно припало 25!100 бійців, на р!н 2.000! 
5.000. Одночасно збільшено, і так дуже великі енкаведівські 
та військові залоги райцентрів. У всіх районах створено окре! 
мі оперативні відділи НКВД силою 100!300 чоловіка; кожен, 
що безперервно партизанським способом оперували на терені, 
а передусім по лісах, та в потребі служили як допомога для 
окремих сільських ґарнізонів. 

Ґарнізони, заїжджаючи в села, заквартировували в най! 
кращих мурованих будинках — народних домах, школах, сіль! 
радах, молочарнях, або приватних домах, звідки безцеремонно 
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викидали мешканців. Навколо будинків першого дня будували, 
зганяючи до тих робіт переважно населення, бункери, стрі! 
лецькі рови, становища для важких кулеметів, ґранатометів. 

Для прикладу подаємо чисельний склад ґарнізонів у різ! 
них областях Західньої' України. 

Р!н Калуш Станиславівської области: Калуш — 1.300 
чоловік, Підгірки — 60, Хотінь — 12, Студінка — 25, Сівка 
Калуська — 19, Кропивник — 60, Кадобна — 26, Голинь — 
36, Піло — 30, Тужилів — 30, Довга Калуська — 56, Добрів! 
ляни — 40,  Брошнів Село — 16,    Брошнів!Осада — 600,    Мислів 
— 46, Pип’янкa — 300, Яворівка — 300, Вережниця — 40, Під! 
михайля — 36, Бабин Зарічний — 30, Вістова — 50 чоловік. 

Р!н  Нові   Стрілища,   Дрогобицької   области:  Вибранівка 
— 50, Бринці  Церковні — 200, Бринці  Загірні — 30,    Борусів 
— 30,  Бориничі — 20,  Юшківці — 20,   Дев'ятники — 35,   Лучани 
— 15,   Лішин — 15,  Дуліби. — 25,  Грушатичі — 30, Орішківці 
— 20,  Кнісело — 20,   Ятвяги — 30,  Жабокруки — 20.  Баківці 
— 30,  Репехів — 15,  Мільбах — 40,  Соколівка — 35. 

Р!н Сколє, Дрогобицької области: Сколє — 700, і танко! 
ва    частина,   Бубнище  —   25,   Воля   Довголуцька  —  20,    Гірне 
— 15, Кам'янка — 25, Корчин — 30, Крушельниця — 43, Лу! 
кавиця Горішна — 20, Луб'янці — 25, Монастирець — 20, Ме! 
жиброди — 60, Нинів Горішній — 20, Нинів Долішній — 20, 
Побук  —  20,   Підгородці  —  90,   Розгірче — 30,   Стинава Нижня 
— 25, Стинава Вижня — 20, Семигинів — 25, Сукуль — 25, Си! 
невідсько Вижнє — 220, Синевідсько Нижнє — 30,  Сопіт — 
30, Танава — Труханів — 40, Улично — 125, Хромогорб — 
70, Ямельниця — 30. 

Р!н Бібрка, Львівської обл.: Полк, штаб і 300 бійців в 
с. Водники, батальйонний штаб в с. Волощина, штаб сотні 100 
бійців у с. Глібовичі Великі, по всіх селах району ґарнізони 
силою 20!30 чоловік кожен. 

Р!ні Кам'янка!Бузька, Львівської обл.: у всьому р!ні 3.382 
чоловік з залоги НКВД У кожному селі району ґарнізон 20! 
50 чоловік. 

Р!н Шумськ, Тернопільської обл.: Голибіск — 15 чоло! 
віка,   Кордишів  — 15,    Жолобки — 30,  Тилявка — 35,   Вашківці 
— 25, Угорськ — 20, Бішня — 20, Антонівці — 24, Іловиця 
Велика — 31, Залісці — 20, Слиші — 20, Іберка — 15, Андру! 
шівка — 15, Ходаки — 20, Боложівка — 20, Онижків — щось 
із 30 (його пізніше розбили українські повстанці). 
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Р!н Збараж Тернопільської обл.: 1.500 чоловіка, їх по! 
ділено на ґарнізони по селах (15!20 чоловік). 

Деякі р!ни Рівенської обл.: Рівне — в кожному селі 
ґарнізон силою 20!50 чоловіка, Дубно — на почату січня 
у райцентрі було 120 чоловік залоги НКВД і частина ЧА си! 
лою 7 тисяч чоловіка. На початку січня червоноармійську ча! 
стину розташовано по селах як ґарнізони. В такий самий спо! 
сіб розташовано в р!ні Млинів 2000 чоловіка ЧА, Верба — 
близько 2000 чоловіка, Козин —1500, Радивилів (Червоноар! 
мійськ) — до 1500. До червоноармійських ґарнізонів скрізь бу! 
ли долучені оперпрацівники й «уполномочені» НКВД. 

Волинська обл.: у всіх селах Ратненського, Камінь!Ко! 
ширського, Маневицького, Любешівського, Морочавського р!нів 
— військові ґарнізони 15!40 чоловіка на село. 

Полісся (Пінщина, БССР) — розташовано ґарнізони в 
усіх свідоміших селах. 

Кам'янець!Подільська обл. — великі й сильні ґарнізони 
цілком забльокували всі села вздовж Збруча. 

Вищенаведені дані типові для всього бльокованого терену. 
В такий спосіб були цілковито забльоковані області Станисла� 
вівська, Дрогобицька, Львівська, Тернопільська, Рівенська, Во� 
линська, Чернівецька, а дещо й Закарпатська. Під час бльокади 
ґарнізони змінювали місця постою в межах цього самого райо! 
ну. Роблено це для того, щоб бійці не могли зживатися з місце! 
вою людністю, тому також не вільно їм було взагалі розмов! 
ляти з селянами. 

Конкретним завданням ґарнізонів було використати важ! 
кий для партизанки і для підпілля зимовий час, щоб завдати 
нищівного удару по українських революційних кадрах та їх! 
ніх прихильниках серед населення, а також для максималь! 
ного фізичного тероризування та духового заломання широ! 
ких мас українського народу; ґарнізони мали також «запевни! 
ти перемогу бльоку комуністів і безпартійних» у призначених 
на 10. II. 1946 р. «виборах» до т. зв. верховної ради СРСР. 

Щоб осягнути ці цілі, більшовицькі окупанти за допомо! 
гою ґарнізонів мали вживати безперервного систематичного 
звірського терору щодо всього, без винятку, населення окремих 
місцевостей. Зимова бльокада — це суцільна безконечна обла� 
ва з величезними масовими арештами, найдикішими знущан� 
нями, биттям, масовими розстрілами. 

273 



Разом із приходом ґарнізонів скрізь фактично був уве� 
дений «винятковий стан». Майже скрізь населенню не вільно 
було без письмового дозволу начальника ґарнізону переходити 
навіть до сусіднього села цього ж самого району, заборонено 
було ходити вночі. Людей, затримуваних без такого дозволу 
або зустрінутих увечері на вулиці, ґарнізонники з місця аре! 
штували або й розстрілювали. Напр., 21.1. о год. 14!ій участко! 
вий НКВД Мазур, що йшов із групою своїх посіпак, зустрів 
на полі б. с. Межигірці (р!н Єзупіль (Жовтневе), Станиславів! 
ської обл.) мирних селян Горного Івана й Виросту Марію, які 
спокійно верталися додому. Після перевірки він наказав їм 
відійти на 5 кроків та з!заду пустив на них чергу з автомата. 
Горний був зразу вбитий, а Вироста важко поранена в груди. 
Енкаведисти ходили попід хати, підслухували й підглядали; 
де були заслонені вікна, туди часто стріляли або кидали ґра! 
нати, світло вночі при заслонених вікнах використовували як 
причепку для бандитського наскоку на господарства. Грома! 
дянам не вільно було ночувати не в себе в хаті; ночами окремі 
контролі перевіряли, чи всі домашні сплять вдома. Кожного 
дня й ночі населенню треба було сподіватись перевірки доку! 
ментів, грабіжницького нападу вічно голодних і п'яних та жа! 
дібних усякого майна енкаведистів, жінкам треба було хова! 
тися. Залоги ґарнізонів безперервно за допомогою дресованих 
псів, озброєні довгими дротами шукали по полях, садах, горо! 
дах, кущах, близьких лісах, господарських забудуваннях і ха! 
тах. В жодному селі не залишилося жодного господарства, яке 
не було б кільканадцять разів перешукуване, перекопане, по� 
грабоване, зруйноване. У хатах розвалювали стіни, печі — 
скрізь шукали зброї, революційної літератури, повстанців. Лю! 
дей, у яких знайдено зброю, цивільних чоловіків без зброї, які 
ховалися б, поранених чи хворих революціонерів, людей, що 
не хотіли чи не могли дати відомості про революційно!підпіль! 
ний рух, ґарнізонники до безтями били, закатовували без суду, 
розстрілювали. Напр., в січні в с. Березів Середній еикаведисти 
зловили хворого ину УПА. Його страшенно били, ви! 
магаючи зізнань про УПА, в якій він перебував. Коли ж він, 
не зважаючи на знущання з нього, від таких зізнань відмо! 
вився, його розстріляли й залишили на полі. В с. Березів Ниж! 
ній цього ж часу енкаведисти розстріляли цивільного старшо! 
го чоловіка, по національности поляка, який не хотів вести 
енкаведівських посіпак у ліс до українських повстанців (оби! 
два подані села Яблонівського р!ну, Станиславівської обл.). 
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День і ніч у приміщеннях ґарнізонів відбувалися пере! 
слухання заарештованих і затриманих, з обов'язковими серед! 
ньовічними тортурами. Можна сказати, що під час зимової бльо� 
кади було поліційно переслухано все населення українських сіл. 
В багатьох селах все населення було поступово затримане й 
катоване. В багатьох селах переслухували та катували й дітей 
(с. Іспас, р!н Коломия, Станиславівської обл., р!н Галич, Ста! 
ниславівська обл., де було заарештовано й тортуроваяо багато 
дітей віком 8!12 років, с. Нем'яч, р!н Підкамінь, Львівської 
обл., де з усієї людности віком з 12 років до найстаріших за! 
лишилися непереслуханими й нетортурованими тільки п'ять 
осіб. В с. Полиці, р!н Рафайлівка, Рівенської области, в січні 
крім інших громадян були арештовані 14!річні дівчата: їх стра! 
шно били, лляли на них воду й так виставляли на мороз). 

Дикунська поведінка ґарнізонників з усім українським 
населенням прибирала особливо звірських форм щодо україн� 
ського жіноцтва. Кожну стрічну жінку п'яний і часто венерич! 
но хворий енкаведист вважає за свою здобич. Для ґвалтуван! 
ня ґарнізонники арештували десятки й сотні молодих дівчат, 
ночами вдиралися у хати, ловили жінок на полях і вулицях. 
Часто ґвалтували малолітніх, а також зовсім старих жінок, 
на очах матерей ґвалтували дочок, на очах дочок матерів, ґвал! 
туванням замучували свої жертви. По «всіх західніх областях 
України кватируючі більшовицькі частини були розсадниками 
венеричних недуг, чого до цього часу тут майже не було. Напр., 
у січні в с. Підпечари (р!н Станиславів) більшовики арешту! 
вали одного дня 50 дівчат. Їх зразу розділили між окремих 
енкаведистів. В цей самий час такі самі арешти відбулися в 
сс. Рубне, Павелче, Підлужжа (цього ж р!ну). В Галицькому 
р!ні (Станиславівської обл.) під час зимової бльокади було 
переарештовано майже всіх дівчат. Всі вони були зґвалтова! 
ні, багато позаражувано. У згадуваному вже селі Підпечари 
в січні ґарнізонники напали на хату Волиняк Марії. Вони 
зґвалтували господиню й рівночасно її 16!річну доньку. В р!ні 
Устрики Долішні (Дрогобичської обл.) у наслідок квартиру! 
вання частин НКВД в кожному селі було 10!20 венерично хво! 
рих жінок. В с. Держів (р!н Миколаїв, Дрогобичської обл.) 
22. 5. 46 українські повстанці зловили венерично хворого ен! 
каведиста!розвідника, який признався, що мав постійне завдан! 
ня заражувати по тюрмах арештованих дівчат. Він «діяв» по 
тюрмах у Рудках, Комарні, Мединичах, Пустомитах, Щирці й 
Миколаєві. 
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Під час бльокади населення жило в постійному страху 
від вивозів у Сибір. Такі масові вивози відбувалися у кожному 
районі. Напр., у Ново!Стрілищанському р!ні (Дрогобицької обл.) 
вивезено 42 родини, Брідському (Львівська обл.) щось із 60, в 
Самбірському (Дрогобицької обл.) — 38 родин, Комарнянсько! 
му — 50, Бережанському (Тернопіль. обл.) — 18, Степанів! 
ському (Рівенськ. обл.) — 22. Між вивожуваними багато ма! 
лих дітей і старих понад 60!70 років. Це переважно діти пов! 
станців. 

Кожного дня, кожної години і кожної хвилини, постійно 
грабоване, зневажане, бите населення з жахом слухало, чи не 
вдираються вже в його хату озвірілі енкаведисти. Воно скрізь 
було переслідуване плачем вивожуваних жінок і дітей, зойка! 
ми арештованих тортурованих жертв. Воно мусіло, крім цього, 
переживати ще окремі видовища, що влаштовувало  для  нього 
НКВД. 

І так 30. І. 46 р. в с. Підпечари (р!н Станиславів) на 
господарстві Волиняк Марії більшовики знайшли криївку, в 
якій були повстанці Вуйко і Юрко. У безвихідній ситуації від! 
найдені знищили підпільний архів, поламали машину для пи! 
сання, знищили довгу зброю, порізали свої чоботи, подерли одяг 
і самі пострілялися. Їх тіла більшовики приволокли під сільра! 
ду, поприбивали їм на груди цвяхами таблиці з написами 
«Смерть бандитам» та іншими глумливими словами й залиши! 
ли на позорище. 31. І. в цьому ж самому селі прив'язали ко! 
неві до хвоста, зв'язані колючим дротом, тіла підпільників Лу! 
цишина і Трачука Дмитра. Тіла залишили під сільрадою, де 
4 дні пильнували, щоб хто з людей не поховав їх. Такий же 
випадок був у цьому ж селі 14. І. 

В с. Олешів (р!н Товмач, Станисл. обл.) енкаведисти при! 
в'язали коневі до хвоста трупа поляглого підпільника Д. Зе! 
леного та волочили його по селі. Населенню не давали похо! 
вати його впродовж тижня. В такий самий спосіб вчинили з 
поляглими дд. Корнієнком і Морозенком у с. Стриганці (р!н 
Тисьмениця, Станисл. обл.). 

В січні в с. Ляцьке Шляхецьке (р!н Тисьмениця), енка! 
ведисти зігнали людей на мітинґ біля трупа поляглого підпіль! 
ника д. Залізняка. Після мітинґу залишили труп на роздоріж! 
жі, заборонивши ховати. 

В січні в с. Сеньків (р!н Лопатин, Львівськ. обл.) біль! 
шовики замордували (для постраху) 5 невинних селян. Змаса! 
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торованих трупів не дозволяли ховати й виставили на видному 
місці на позорище. 

14. II. 46 р. в с. Вовків (р!н Сокільники, Львівськ. обл.) 
енкаведисти повісили повстанця, що впав у сутичці з ними, на 
телеграфічному стовпі. 

В грудні 1945 р. в с. Петликівці (р!н Бучач, Терноп. обл.) 
енкаведисти в страшний спосіб публічно тортурували 5 приве! 
зених в'язнів. 

В грудні 1945 р. в с. Чорнокінці (р!н Пробіжна, Терноп. 
обл.) більшовики вбили в бою одного повстанця. Тіло його не 
дозволили ховати і тримали біля нього 5 днів засідку. 

4. І. 46 р. б. с. Слобідка (р!н Кортів, Станисл. обл.) у 
бою з більшовиками впали дд. Тятива, Підкова, Палій. Вбитих 
більшовиками кинули на гостинці б. с. Слобідка, а пізніше 
б. с. Хлібичин. Коло трупів була стійка. Трупи лежали на го! 
стинці так, що через них мусіли їхати фіри й толочити їх. Так 
пролежали вони 3 дні. 

7. XI. 46 р. в с. Космач (р!н Яблонів, Станисл. обл.) 
на присілку Медвежа у селянина Варцаб'яка Мих. енкавєди! 
сти знайшли порожню криївку. Його почали страшно бити, щоб 
він признався, хто сидів у цій криївці. Не зважаючи на страшні 
муки, селянин нічого не викрив, хоч у цей час у нього на 
господарстві була ще друга криївка, де саме перебував один 
повстанець. Тоді розлючені більшовики взяли його в ліс, по! 
вісили за руку на смереку та запалили під ним ватру. Він і 
далі ні в чому не признавався, аж доки серед страшних мук 
не помер. Упродовж 2 годин його страшний: крик було чути аж 
до села, куди також вітер доносив запах паленого м'яса. 

Зимова бльокада енкаведівських ґарнізонів розпадаєть� 
ся на виразні два періоди. Перший — від початку заквартиру! 
вання ґарнізонів до виборів чи докладніше до половини або 
й до кінця лютого, другий — від цього часу до половини квітня. 

Пертий з цих періодів щодо українського революційного 
руху — це час підготовний. НКВД безжалісним терором нама! 
галося зломити насамперед українські маси, здобути від них 
відомості про українське підпілля, викрити зв'язки між селом 
і підпільниками, розбудувати сітку сексотів й аґентів, збір! 
ною, родинною й непомірно жорстокою індивідуальною відпо! 
відальністю (енкаведівські страхітливі самосуди, незвичайно 
важкі судові присуди) домогтися, щоб українська людність 
перестала підтримувати харчами, притулком і  т. п. українських 
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підпільників і в такий спосіб ізолювати їх. Пильною розвідкою 
ночами по селі, по стежках та проходах, слідкуванням за 
слідами по свіжому снігу, нічними підслухами по лісах, об! 
серваціями за димом по лісі й по полі прагнули зібрати ві! 
домості про місця постоїв, зв'язки й дії повстанців. 

У другому періоді бльокади енкаведівський терор дося� 
гнув свого апогею. Супроти населення була це пімста за бой! 
кот «виборів» та за безперервну жертвенну підтримку україн! 
ських повстанців. Та головне вістря всіх проведених під цей 
час акцій було спрямоване проти українського підпілля. Це 
мав бути фінал — кривава остаточна розправа з українським 
революційним рухом. Для цього були використані всі відомо! 
сті від насильно створеної у першій половині бльокади сітки 
сексотів і аґентів з!поміж жорстоко тортурованих і шантажо! 
ваних людей, а також кінцеві наслідки власних розшуків і 
обсервацій. За цей час скрізь одночасно відбувалися генераль! 
ні облави та прочіски лісів, піль, гущавників. По лісах, гущав! 
никах, в горах уздовж берегів потоків безперервно нишпорили 
густі більші й менші відділи НКВД, пильно слідкуючи за слі! 
дами по снігу. Знайденим слідом ішли розстрільною часто де! 
сятки кілометрів. Коли натрапляли на слід більшого парти! 
занського відділу, негайно стягали великі сили, намагалися 
цей відділ замкнути в кільце та примусити до бою. Окремих 
стрільців, що відбилися, довго переслідували та, оточивши, 
намагалися взяти живцем. Це, одначе, майже ніколи не вда! 
валося. Не щастило теж військам НКВД та червоноармійським 
частинам завдати плянованого смертного удару УПА; відділи 
УПА, не зважаючи на великі жертви у рядовому й командно! 
му складі, зимову бльокаду витримали та, тактично присто! 
сувавшись до нової обстановки, не перестають діяти й до сьо! 
годні. 

Під цей час щоденно до сіл було чути густі постріли! 
відгомони битв і сутичок. У села тягнулися вози, що лишали 
на снігу кривавий слід; більшовики везли своїх убитих і во! 
лочили кіньми поляглих повстанців, з диким криком несли на 
тичках їхні голови, уздовж шляхів залишали на природожніх 
деревах і стовпах повішені на гаках за бороду трупи з глумли! 
вими написами на грудях. 

Одночасно провадили безперервні розшуки по селах. У 
більшості сіл енкаведисти перерили дослівно всю поверхню 
села, в тому ввесь ґрунт під господарськими  будівлями. Дія! 
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лось це так, що більша банда енкаведистів вдиралася на окремі 
господарства та починала розшуки, розтягаючи загати, зри! 
ваючи підлоги та перекопуючи долівки, скрізь шпигаючи дов! 
гими дротами. Коли натрапляла на криївку, оточувала її, об! 
кладала кулеметами та з початку криком намагалася намови! 
ти схованих людей піддатися. Коли ніхто не відповідав або, 
частіше, коли з криївки лунали тільки завзяті революційні 
оклики або глумливі жарти на адресу більшовиків, а зараз за 
ними серії повстанських автоматів, енкаведисти закидували ґра! 
натами криївку, обстрілювали кулеметним вогнем, а далі бра! 
лися її розкопувати. Часто над оточеною криївкою з одним, 
двома підпільниками тривав кількагодинний або й цілоденний, 
чи цілонічний бій. Коли, кінець!кінцем, підпільники гинули в 
бою або кінчали геройським самогубством, енкаведисти витя! 
гали на шнурах їхні трупи та жахливо з них знущалися, жи! 
вих ще закатовували. Над трупами побитих синів мордували 
їхніх батьків. Господарів хати майже завжди тут же розстрі! 
лювали, вкидали в вогонь або, намагаючись отримати від них 
відомості про вбитих чи самовбитих, замордовували. Пізніше 
підпалювали господарство й усіх мертвих без розбору вкида! 
ли в вогонь, — у клуні ж відбувалася пиятика й оргія, на яку 
силою тягнули молодих, старих і молоденьких жінок. 

Ось кілька прикладів. 
26. ІІІ. 46 р. в с. Підлужня (р!н Станиславів) енкаве! 

дисти відкрили криївку в хаті господаря Смоляка Дмитра. 
Коли до її входу зблизився капітан НКВД і ще один більшо! 
вик, захований у криївці повстанець Сядляк Василь вбиває 
першого й важко ранить другого та намагається вирватися з 
криївки, але, поранений, потрапляє до рук енкаведистів, які 
його зразу ж у жахливий спосіб мордують. Опісля до трупа 
сина приводять матір, Сядляк Анну, і тут вбивають її, а гос! 
подарство палять. 

В березні в с. Тур'я Велика (р!н Долина, Станисл. обл.) 
в бою з більшовиками впали 4 стрільці УПА з відділу к!ра 
С. Трупи енкаведівські опричники повісили їх на гаках за 
бороди на придорожніх стовпах або на петлях на придорожніх 
деревах, де висіли вони впродовж кількох днів. Опісля відвезли 
їх на окописько. Так само зробили з трупом підпільника д. 
Ореста в с. Белеїв і з трупом д. Грізного в с. Слобода Долин! 
ська. Вбитому в Кадовбнянському лісі (р!н Долина) сотенно! 
му УПА д.  Морякові відтяли голову, настромили її на па! 
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так і так принесли в с. Заварка, де кинули її в болото під 
пліт. 

20. IV. 46 р. під нас облави на ліси б. с. Пилипи (р!н 
Коломия, Станисл. обл.) більшовики вбили в бою 3 стрільців 
УПА. Вбитих забрали в с; Іспас, повкладали їх під хатою, 
поклали в уста запалені цигаретки та стріляли на них  як на 
ціль.        

24. III. 46 р. в с. Підзвіринець (р!н Комарно, Дрогоб. 
обл.) евкаведисти знайшли криївку, в якій були 3 повстанці. 
В бою вони вбили одного лейтенанта НКВД й одного рядово! 
го посіпаку та почали відступати. Один із відступаючих зараз 
був поранений, а два інші, боронячи його, самі загинули. Біль! 
шовики важко пораненого повстанця кілька разів кидали у 
вогонь підпаленої хати, аж доки по!варварськи не замордува! 
ли його; родину Бобелів, де була криївка, тяжко катували й 
зараз вивезли в Сибір. 

31. ІІІ. 46 р. в с. Опліцько (р!н Лопатин, Львівська обл.) 
банда енкаведистів вночі напала на родину Токарських і Пан! 
чуків. В обох випадках вимордували всіх членів родини та по! 
грабували все майно. В родині Токарських замордували госпо! 
даря, років 58, його жінку, років 53, дві доньки, одна років 20, 
друга — 17. В родині Панчуків — господаря, років 45, госпо! 
диню, років 43, двоє дітей віком 8 і 4 років. 

В квітні під час великих репресій проти українського 
підпілля енкаведисти привезли труп українського повстанця 
до дитбуду в с. Букова (р!н Старий Самбір, Дрогоб. обл.). Во! 
ни використали його як «науковий посібник» для мітинґів з 
дітьми, на якому дітей «учили»: «Бачите, діти, це 'бандьора', 
який мав напасти на "ваш будик і всіх вас вирізати». В такий 
підлий спосіб  сталінські окупати знущаються з душ україн! 
ської дітвори, плюгавлячи перед нею героїв української визволь! 
ної боротьби, намагаючись творити кадри новітніх звірських 
яничарів. 

10!го квітня 60!80% ґарнізонів виїхало. Ті, що зали! 
шилися, були чисельно збільшені до 80!150 чоловік на одне 
село. Короткий час більших акцій вони не проводили. 

Замучене село на хвильку відітхнуло. Бліді люди при! 
водили до порядку залишену більшовиками руїну, шукали по 
полях, лісах трупів своїх близьких, багато залишилося ка! 
ліками, важко хворими, назавжди непрацездатними, майже в 
кожній хаті була жалоба. Та одночасно, ледве  зникла за по! 
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ворогом машина з від'їжджаючими більшовиками, в села вер! 
талися повстанці, зв'язкові дівчата добували зі сховків під! 
пільну пошту, затримані ворожими діями кур'єри відходили 
по зв'язку; сльози за вмерлими мішалися з радісними сльо! 
зами привітів із синами й дочками, повстанцями, які щасливо 
пережили цей страшний час. Маси швидко переконувалися, що 
український визвольно!революційний рух живе. Це були нена! 
че інші люди. Треба ствердити, що на всьому просторі бльо! 
кованого терену ніде не дійшло до засадничого заломання мас. 
Навпаки, в більшості випадків зимова бльокада сталася важ! 
ким бойовим хрищенням, чинником засадничого перевихован! 
ня, зреволюціонізування їх. До цієї справи ще повернемося 
у розділі про українські маси. 

Весняний перепочинок був недовгий. Він потрібний був 
більшовикам, щоб підсумувати наслідки своєї кампанії, вико! 
ристати набутий у боротьбі з революційним рухом досвід для 
відповідного перешколення своїх опричників, для перегрупуван! 
ня своїх сил. 

Вже в травні, а подекуди в червні, крім залишених на 
місцях, з'явилися нові ґарнізони. Ми подамо кілька прикладів 
зайняття сіл ґарнізонами МВД літніми місяцями 1946 р. 

Р!н Калуш, Станиславівської обл., в липні: охорона рай! 
центру — 1000 чоловіка, Брошнів — 30, Сівка Калуська — 
80, Кропивник — 18, Кадовбна — 25, Голинь — 25, Бежниця — 
20, Яворівка — 28, Рип'янка — 80, Мислів — 50, Вістова — 20, 
Студінка — 15, Підгірки — 100, Підмихайля — 28, Пійло — 18, 
в лісі між селами Вістова!Михайлів — 1000. 

Р!н Долина, Станиславівської обл., в липні: райцентр! 
енкаведе!енкаґебе — 73 чоловіка, міліція — 30, польове енка! 
веде — 150, лісоруби — 200, охорона тартаку і станції — 130, 
спецвідділ НКВД — 180, частина ЧА — 90, інші військові 
частини — 300, с. Креховичі — 55, Надіїв — 90, Рахиль — 
100, Тростянець — 100, Туря Велика!Широке Поле — 150 (кін! 
ний відділ), Яворів — 12. 

Р!н Старий Самбір, Дрогобицької обл., в липні: райцентр 
— 135 чоловіка, НКВД!НКҐБ — 150 чоловіка, ЧА, Созань — 
840, Посада Д. — 80, Волошинова — 30, Чаплі — 80, Чижки 
— 42, Букова — 26, Фельштин — 12, Ракова — 25. 

Р!н Стрілки, Дрогобицької обл., в липні: райцентр — 
380 чоловіка залоги НКВД, Спас — 20, Бусовиська — 30, Лу! 
жок Гop. — 95, Грозьова — 15,  Ясениця — 13, Волосянка — 
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16, Дністрик Гор. — 15, Виців — 20, Тиха — 25, Нанчілка 
Мала — 130, Нанчілка Вел. — 40, Лаврів — 30. 

Р!н Олесько, Львівська обл., у липні: Туря — 90, Пе! 
револочна — 55, Соколівка — 32, Ожидів — 40, Бужок — 
40, Підгірці — 35, Сасів — 29, Котлів — 2, Боложинів — 160, 
Опаки — 27, Черемошня — 18, Грабова — 13, Гавареччина 
— 7, Руда Котлівська — 25, Белзець — 22. 

11. IV. 1946 р. з терену Любешівського й Морочанець! 
кого р!нів (Волинська і Рівен. обл.) остаточно виїхали всі ґар! 
нізони. Та зараз 13. IV. приїхала в райцентр Любешів більша 
військова частина, що, розбившись на групи, почала в усьому 
терені операції. З 24. IV. почалися великі ворожі акції на те! 
рені Ратненського, Дивинського, Іванівського, Морочанського 
та інших районів. Групи енкавелистів, проходячи лісними ма! 
сивами, палили ліс. Під час акції дуже конспірувалися і вда! 
валися до різних підступів, грабували і знущалися з населен! 
ня. 8. V. почалася нова акція на терені Морочанського, Іванів! 
ського, Ратненського, Любишівського, Камінь!Коширського й 
Маневичівського р!нів. Одночасно був зайнятий сильними за! 
логами Дніпро!Бузький канал. 

Дуже коротко тривала весняна передишка теж у Черні! 
вецькій області. Нові ґарнізони заквартирували тут скрізь вже 
20!24 квітня. 

Крім ґарнізонів, що, як правило, були так розміщувані, 
щоб одночасно йшли шахувати ряд довколишніх сіл, з весною 
з'явилися дуже численні рейдуючі провокаційні спецбоївки 
НКВД, що діють виключно партизанським способом. Підшива! 
ючись під маску УПА, вони намагаються провокувати укра! 
їнське населення і, разом із цим своїми бандитськими вчинка! 
ми — компромітувати український революційний рух. 

Енкаведівські спецбоївки тижнями квартирують у лісах, 
ніяк не показуючись цивільному населенню, або підходять до 
нього тільки ніби заради розвідки чи по харчі, переодягнені, 
вдаючи українських партизан. Напр., в с. Жураки (р!н Соло! 
твина, Станисл. обл.) ґарнізон зразу квартирував довший час 
законспіровано в лісі. На горі Клива біля с. Космач (р!н Со! 
лотвина) банда НКВД просиділа, чатуючи й обсервуючи кіль! 
ка днів у малинниках, аж доки не зорієнтувалися, що її розкон! 
спіровано. Часто більші відділи НКВД квартирують під маскою 
непричасних до політики лісорубів, напр., 300 «лісорубів» у 
травні б. с. Завій  (р!н Перегінсько, Станиславівської обл.),  полк 
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«лісорубів» у сс. Мислів і Рипянка (р!н Калуш, Станиславів! 
ської обл.), а також навіть під маскою повстанців, напр., 200 
енкаведистів б. с. Завій, Грабівка (р!н Перегінсько), конспі! 
ративно квартируючи, енкаведівські банди дуже тихо поводять! 
ся, пильно маскують свої стежки й місця постоїв, часто обсер! 
вують околицю з високих дерев, часто пильно прочісують цілі 
полоси лісів, шпигаючи дротами попід корчі. Як тільки суте! 
ніє, розстрільною підсуваються під край лісу, де до ночі ча! 
тують на повстанців, що мали б входити в село. Засідка — 
це основна форма їхніх дій. В одному селі щоночі буває одно! 
часно до 10 засідок, засідки часто тягнуться безперервним 
ланцюгом 4!5 і більше км. (липень, засідка сс. Корчин!Сине! 
відсько Вижнє, р!н Сколе, Дрогобицької обл., червень, дві лі! 
нії засідок довжиною 9 км під лісом і на полі між сс. Голо! 
гори — Трудовач — Новосілки, р!н Красне, Львівська обл., 
впродовж трьох тижнів). Засідки ставлять по лісах, полях, шля! 
хах, проходах, горищах хат (напр., с. Жовчів, р!н Рогатин, 
Станисл. обл., де в червні більшовики кількаразово просиділи 
по кілька ночей на горищі місцевої сільради й читальні). Ча! 
сто, як тільки світає, вони входять у хату якогось господаря, 
не дозволяють нікому з домашніх виходити надвір і обсервують 
крізь вікна рух у селі, чатують на повстанців. Для кращого 
замаскованая один!два з них переодягаються в одяг господаря 
чи господині й вештаються, замість них, по господарстві, «хо! 
дять біля худоби», «молотять» і т. п. Кожної ночі босо просу! 
ваються поміж хати, підглядаючи й підслухуючи попід вікна. 
Під претекстом шукання повстанців вони несподівано вдира! 
ються у селянські хати, домагаються відомостей про повстан! 
ців, руйнують, палять господарства. Дуже часто, переодягнені 
намагаються вдавати українських партизан. У цьому випадку 
дикими грабунками й нелюдською поведінкою з населенням на! 
магаються скомпромітувати український революційно!визволь! 
ний рух, або провокацією виявити прихильників УПА, ОУН. 
Коли провокація їм вдається, зі спровокованими вони зараз же 
по!нелюдськи розправляються. Та їх штуки у 90 відсотках не 
вдаються. Українське населення, поінструктоване вказівками 
підпілля й виховане більшовицькою дійсністю, легко розби! 
рається, де енкаведисти, а де повстанці. 

Ми подаємо кілька прикладів про «діяльність»  енкаве! 
дівських спецбанд. 

16. 6. 46 р. розперезані енкаведисти допускалися варвар! 
ських бешкетів в с. Гринівка (р!н Товмач, Станисл. обл.). Вони 
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масово били вікна по хатах, виломлювали двері, шукаючи дів! 
чат. Нападаючи навіть на старих або вагітних жінок, масово 
ґвалтували та знущалися з них. Щойно по довшому часі одному 
селянинові пощастило налякати напасників «бандерівцями», 
що наступають, від чого вони панічно втекли. 

3. 8. 46 р. в с. Яйківці (р!н Журавно) енкаведисти за! 
стрілили Греча Степана, що спав у клуні, лише тому, що він, 
заспаний, не вспів досить швидко на їх наказ піднести догори 
руки. 

23. 5. 46 р. в с. Добряни (р!н Щирець, Львівська обл.) 
енкаведівська боївка з Дорнфельду вночі напала на місцево! 
го священика, о. Щирбу Леоніда. Злочинці виважили двері, 
родину священика загнали до льоху, а його самого розстріля! 
ли. Покійний не хотів перейти на «православ'я». 

10. 6. 46 р. в с. Плоске (р!н Стрілки, Дрогобицької обл.) 
прийшло 16 енкаведистів, які вдавали, що вони українські 
повстанці. Вони випитували людей, де можна б долучитися 
до «наших хлопців», чи переходив туди «Мороз» і т. п. Особли! 
во основно випитували одну дівчину, яку вважали за зв'язко! 
ву. Потім пішли на засідку ніби на більшовиків, вбили 16!річ! 
ного хлопця, а опісля ще одного замордували. Господаря Тер! 
лецького Михайла забрали до лісу й тут переслухували його, 
вдаючи СБ (Служба Безпеки ОУН). Тернопільському (Терле! 
цькому) закидали, що він «сексот», і дуже його мучили. Ви! 
магали, щоб він подав людей, які посвідчили б, що він не 
сексот, а навпаки, співчуває українським повстанцям. Пізніше 
«зобов'язали» його поставити хрест на могилі Слави. Нарешті 
казали йому стати на коліна й молитися, бо будуть його роз! 
стрілювати. Терлецький ні до чого не признався. Він ніби, 
ставши навколішки, скористався нічною пітьмою і втік із рук 
опричників. 

1. 5. 46 р. в с. Добриводи (р!н Козин, Рівенська обл.) 
енкаведівська провокаційна банда Озона заарештувала Рома! 
нюк Ксеню. Їй зв'язали руки, просадили дрючок і, підвісив! 
ши, били протягом двох годин, щоб довідатися, чи вона має 
зв'язок з повстанцями. 

6. 7. 46 р. в с. Дуброва (Богородчани, Станисл. обл.) 
банда енкаведистів напала на хату Федорко Олени. Енкаведи! 
сти кинули три ґранати, які важко поранили господиню та її 
дочку Зеновію. Друга донька, Марія, вхопила на руки пора! 
нену сестру та почала тікати на подвір'я.  Тут догнали їх бан! 
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дати й закололи обох багнетами. Господарство пограбували й 
підпалили. Причиною цього морду було те, що Федорко Олена, 
не зважаючи на шантажування й погрози НКВД, не хотіла ста! 
ти сексоткою. Під час похорону жертв 7. 7. з р!ну приїхало 
ще кілька шакалів НКВД, які лазили по руїнах господарства 
й ще крали, що тільки знаходили (пасіку тощо). 

Всі ці «удосконалені» засоби терору не дають більшо! 
вицьким окупантам великих успіхів. Українське підпілля й ук! 
раїнські маси швидко вивчають енкаведівські нові прийоми й 
відповідно змінюють і свою тактику боротьби. І хоч сьогодні, 
як і раніше, винищують сотні й тисячі українських повстанців 
та українського мирного населення, одначе, як і раніше не 
вгаває революційно!визвольна боротьба українського народу, 
яка під ворожими ударами багатьома сторонами тільки глиб! 
шає і кріпне. 

ВИБОРЧА  ТРАГІКОМЕДІЯ 

Зимова бльокада західніх областей України тісно пов'я! 
зана з т. зв. виборами до верховної ради СРСР 10. 2. 46 р. Біль! 
шовицькі окупанти із зовнішньо! і внутрішньо!політичних мір! 
кувань поставили собі завдання за будь!яку ціну ці «вибори» 
виграти. Тому проти цього вони мусіли сподіватися рішучого 
спротиву українського населення, тим то вони вхопилися за 
дуже недемократичну, але зате випробувану, свою методу 
фізичного  насильства. 

По українських селах заквартирували терористичні гар! 
нізони. Вони не приховували, що приїхали «запевнити пере! 
могу бльоку комуністів і безпартійних». Людність, зрештою, 
щодня була годована недвозначними погрозами на адресу тих, 
що ухилилися б від голосування, жила під безперервним теро! 
ром і не робила собі жодних ілюзій щодо репресій, які дове! 
деться пережити 10. ІІ. і після цього. 

Та все таки окупантська більшовицька влада українсько! 
му народові така ненависна, енкаведівський гніт такий нестерп! 
ний; національна свідомість та революційне горіння широких 
українських мас такі великі, що все наеелення, підтримане ре� 
волюційним підпіллям, постановило цілковито бойкотувати ста� 
лінські «вибори».         
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Така постава мас, силою факту, швидко стала відома 
НКВД, і виборча кампанія зразу ж перетворилася у завзяту 
боротьбу між озброєними енкаведівськими посіпаками й без! 
боронним населенням, яке, позбавлене всіх демократичних сво! 
бід, відмовленням від голосування хотіло виявити своє став! 
лення до наявної на українських землях більшовицької влади. 

Та «найдемократичніша» на сторінках офіційної преси 
влада не захотіла бавитися у демократію. На українських зем! 
лях почалася дика оргія терору, якій на ім'я «виборча кампа! 
нія» й «вибори до верховної ради СРСР». 

Ми подаємо лише кілька характеристичних прикладів на 
цю тему. 

Як велася окупантська передвиборча  кампанія? 
В с. Юшківці (р!н Нові Стрілища, Дрогоб. обл.) голова 

райвиконкому Татаренко проводив передвиборчий мітинґ. Він 
вихвалював Радянський Союз. Після цього забрав голос один 
селянин: «Ви, товаришу, всі гарно говорите й пишете, але на 
цьому й кінчається. Ваші солдати тим часом далі грабують, 
роблять облави, стріляють наших людей. Вас не тільки лю! 
ди, а й собаки бояться. І ви хочете, щоб за вас люди голосу! 
вали». На це розлючений Татаренко відповів: «Ми робили об! 
лави, арештували й далі так будемо робити. Будемо стріляти 
доти, доки всіх вас, бандерівців, не перестріляємо. Чи ви пі! 
дете голосувати чи не підете, ми й так вивеземо багато з вас 
у Сибір». 

В с. Глібовичі Вел. (р!н Бібрка, Львівська обл.) енка! 
ведист бив по обличчі 60!річну Горбаль Марію, яка заявила 
йому, що їй «більшовицького мітинґу не потрібно». Село Віль! 
хівець (цього р!ну), коли населення не хотіло йти на мітинґ, 
більшовики обстріляли запальними кулями. В. с. Підманасти! 
рі (цього ж р!ну) за це ж енкаведисти арештували Кожалець! 
кого Мих. та сконфіскували його майно; його батька (65 ро! 
ків), що тікав від виборчого мітинґу, застрілили. 

На передвиборчому мітинґу в с. Братківці (р!н Стрий, 
Дрогоб. обл.) більшовицька аґітаторка Флорова просто зая! 
вила, що «чи ви будете голосувати, чи ні, вибори відбудуться 
й назначені партією кандидати таки будуть вибрані». 

В с. Заріка (р!н Куликів, Львівська обл.) НКВД арешту! 
вало Михайла Вандишку, його брата, жінку й сестру. Їм за! 
грозили, що, якщо не підуть голосувати, то всіх їх вивезуть у 
Сибір, а   майно   сконфіскують.   Арештованих  упродовж   цілої 
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доби мучили, допускаючись найжахливіших тортур. Опісля, зо! 
бов'язавши їх першими голосувати, звільнили. Те саме було з 
арештованими 2. І. в с. Ясениця (р!н Кам'янка!Бузька, Львів! 
ська обл.) Кінах Марією і Шкробіт Анною; в с. Руда Сілець! 
ка (цього ж р!ну) арештовано в цей спосіб 23 громадян. Всіх 
їх катуванням зобов'язали першими голосувати й аґітувати в 
цьому напрямі ще інших громадян. 

В с. Нараїв (р!н Бережани, Терноп. обл.) більшовики 
пригнали арештованих з с. Володня (р!н Поморяни) 36 селян, 
які заявили, що не будуть голосувати. Тут їх прилюдно при! 
кладами крісів і патиками били, щоб цим способом «заохоти! 
ти» голосувати селян с. Нараєва. 

3. ІІ. 46 р. в с. Смолянка (р!н Великі Біркн, Тернопіль! 
ська обл.) енкаведисти облавою зганяли людей на передвибор! 
чий мітинґ. Та навіть таким способом їм повелося приволокти 
лише кількох господарів: їх записали закладниками за «успіш! 
не проведення виборів». 

В с. Жирова (р!н Жидачів, Дрогоб. обл.) в січні енка! 
ведисти застрілили дівчину — переселенку, Квіт Анастазію, що 
йшла з церкви додому й не хотіла йти на передвиборчий мі! 
тинґ. 

Як реаґувало населення на ворожу виборчу пропаґанду? 
14. І. 46 р. в с. Підпечари (р!н Станиславів) відбувся 

передвиборчий мітинґ. На мітинґу примусово роздали людям 
«Положення про вибори» і «Конституцію СРСР». Селяни, по! 
ки зайшли додому, устелили подертими «положеннями» й «кон! 
ституціями» всі вулиці; більшовики провели по хатах трус і 
в кого не було в хаті «конституції», немилосердно били. 

В с. Васючин (р!н Букачівці; Станисл. обл.) на зборах 
виступив кандидат в «депутати», який закликав людей до го! 
лосування. Люди підняли крик: «За що голосувати? За тюр! 
ми, Сибір і розстріли? Не підемо голосувати за Сталіна і йо! 
го кліку. Геть сталінські 'вибори'! Хай живе самостійна Украї! 
на». Мітинґ перетворився в один крик протесту. Озвірілі біль! 
шовики заарештували всіх присутніх. Село Помонята (цього 
ж р!ну) у відповідь на ворожу аґітацію зробило на письмі зая! 
ву, що голосувати не буде. Не зважаючи на жертви, ця заява 
10. 2. була дотримана. 

2. IІ. 46 р. в с. Михайлівка (р!н Холотники, Терноп. обл.) 
зібраний народ маніфеетаційно заявив більшовицькому аґіта! 
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торові, що до «виборів» не піде. Це саме було в с. Слав'ятині 
(р!н Підгайці цієї ж обл.), де одна жінка від імені присутніх 
заявила, що «ми не будемо голосувати за державу, яка вбиває 
наших людей і грабує наше майно». 

6. ІІ. 46 р. на мітинґу в с. Монастирець (р!н Журавно, 
Дрогоб. обл.) еккаведівеькі аґітатори поставили зібраним се! 
лянам запит, чи вони будуть голосувати. Присутні закричали: 
«Не будемо. Ви нас грабуєте й нищите. Хочемо самостійної 
України». Більшовики розігнали мітинґ та заарештували й силь! 
но били тих, що не переставали кричати; найгірше знущалися 
з Німко Теклі, Белей Анастазії й Шевчук Розалії. 

6. IІ. 46 р. в с. Ясень (р!н Перегінсько, Станисл. обл.) 
діти поздирали всі більшовицькі відозви й лозунґи. У відпо! 
відь більшовики провели арешти у місцевій народній школі. 

13. ІІ. 46 p. в с. Ферналівка (р!н Львів) НКВД зловило 
13!річного хлопця, що здирав більшовицькі виборчі кличі. Йо! 
го страшно побили й заарештували. 

28.1.46 р. в с. Емельна (р!н Колки, Волинська обл.) біль! 
шовицькі аґітатори питали людей на мітинґу, чи вони будуть 
голосувати за «депутатку» Васюту Парашку. Люди на це ма! 
ніфестаційно відповіли, що «за колгоспи й за таке життя, як 
у колгоспах», голосувати не будуть. 

В січні в с. Буша (р!н Мізоч, Рівенська обл.) енкаве! 
дисти з одного боку наклеювали свої лозунґи, а з другого 
боку діти вже їх зривали. Енкаведисти намагалися арештува! 
ти дітей, але ці щасливо втекли їм з!під рук. 

20.1. 46 р. в с. Лішня (р!н Шумськ, Тернопільська обл.) 
більшовики порозклеювали свої лозунґи. Один 16!річний хло! 
пець, читаючи ці лозунґи, в присутності енкаведистів здер 
їх і сказав: «Ви стійте тут або не стійте, і так за вас голосу! 
вати не будуть». За це йото зараз же заарештували. Заареш! 
вований побив лейтенанта НКВД, який намагався з нього зну! 
щатися. 

Одночасно з більшовицькою аґітаційною передвиборчою 
кампанією сильну противиборчу кампанію повело українське 
революційне підпілля. Революційну противиборчу літературу 
УГВР, УПА, ОУН пильио підхоплювало населення та масово 
кольпортувало її по своєму терені. 

Всі західньоукраїнські села, міста, містечка кількаразо! 
во були закидувані революційними противиборчими листівка! 
ми, лозунґами тощо.  У кольпортажі перше місце треба при! 
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знати українським жінкам, молоді й дітям, що часто виявля! 
ли подиву гідну ініціятиву й помисловість. 

Ми подаємо кілька фраґментів цієї акції. 
У передвиборчий період кількаразово на Львівську стан! 

цію заїжджали поїзди, цілі обклеєні революційними листівка! 
ми й удекоровані революційними лозунґами. 

В с. Глібовичі Великі (р!н Бібрка, Львівська обл.) при! 
клеєно противиборчу листівку біля самого кулемета стійкового 
евкаведиста. Революційні листівки часто наклеювано на бу! 
динки енкаведівських стійкових (м. Борислав, Дрогобицької 
обл.), на двері ґарнізонів, на стіни безпосередньо біля стійко! 
вога (напр., сс. Кліщівна, Підгороддя, Терлеїв, Черче, Заланів 
— р!н Рогатин, Станисл. обл.). 

В с. Бориничі (р!н Стрілища, Дрогобицька обл.) зробле! 
но велику солом'яну ляльку, ніби Сталіна, і повішено її на те! 
леграфічний стовп. В середину вкладено міну, яка при стя! 
ганні ляльки забила одного енкаведиста та двох поранила. 

В ніч із 5 на 6. 2. 46 р. були масово розкидані й роз! 
клеєні противиборчі листівки в м. Тернополі. Вони з'явилися 
на всіх важливіших будинках міста, а навіть на будинку 
НКВД, хоч там стояла стійка. Вночі з 7 на 8. 2. було знову 
поширено революційні листівки. Населення з захопленням чи! 
тало їх і утверджувалося у своїй противиборчій поставі. Треба 
зазначити, що тільки енкаведисти нищили листівки, червоно! 
армійці всупереч наказам, що їх вони отримали, читали ли! 
стівки, але їх не нищили. 

16. 1. і 4. 2. 46 р. українські противиборчі листівки, ло! 
зунґи, карикатури були масово поширені в обласному місті Ста! 
ниславові. 

За кілька днів до «виборів» розкинено противиборчі ли! 
стівки в місті Журавно. Листівки було поширено між іншим і 
в їдальні, де саме посходилися радянські службовики й військо! 
ві на обід. Присутні енкаведисти, щоб зараз же виявити коль! 
портерів, замкнули двері їдальні і провели між присутніми 
обшук. Між іншим пильно шукали по кишенях червоноармій! 
ців. Кольпортерів не знайшли. Це саме ввечері повторилося в 
клюбі на більшовицьких «масових танцях». 

22. І. 46 р. розкинено революційні листівки в с. Крити! 
шині (Іванівський р!н, півн. Волинь). На кожну листівку бу! 
ло  наклеєно наголовок з  більшовицької  газети   «Сталінська 
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Путь» і так розклеєно по селі. В такий спосіб листівки довго 
висіли і прочитало їх багато людей. 

4. 2. 46 р. було розклеєно революційні противиборчі ли! 
стівки в сс. Слобідка, Рихта, Княгинин, Нагірна, Ластівці, Ляш! 
ковиці, Ісаківці, Ходорівці і м. Жванчик (Довженського р!ну, 
Кам’янець!Подільської обл.) та в м. Дунаївці (цієї ж області). 

Напередодні «виборів» на стіні сільради в с. Заболотівці 
(р!н Жидачів, Дрогоб. обл.) з'явилася карикатура, що зобра! 
жала будинок із заґратованими вікнами, зі стійкою, озброєною 
кулеметом. Біля будинку зігнані чоловік і жінка, що під ескор! 
тою озброєних автоматами енкаведистів ідуть до цього будин! 
ку. На будинку написано «виборча дільниця», а вгорі — «віль! 
ні вибори під сонцем Сталінської конституції». У зв'язку з по! 
явою цієї карикатури наступного дня НКВД провело арешти 
в місцевій народній школі. Арештовано 15 школярів, яких упро! 
довж п'ятьох днів тримано в льоху та побиттям змушувано 
видати автора карикатури. Арештовані діти не видали його й 
ні до чого не призналися. 

Як вибирали «виборчі комісії»? 
В січні в с. Кліщівна (р!н Рогатин, Станисл. обл.) при! 

їхало 50 енкаведистів, які силою почали зганяти людей на 
мітинґ. Разом їм пощастило зігнати лише 10 людей. Один із 
присутніх селян пробував утекти вже з самого приміщення (до! 
рогою він тричі тікав, але його завжди завертали). Його зло! 
вили й завели до «начальства». Тут накинулися на нього з 
лайкою та за «кару» призначили бути головою «виборчої» 
комісії». 

Коли в багатьох селах взагалі не щастило зігнати людей 
на мітинґ або люди вперто відмовлялися від участи в комісії, 
більшовики ловили на вулиці першого!ліпшого чоловіка, затри! 
мували його, питали про ім'я і прізвище, записували собі і про! 
голошували, що даний чоловік є головою чи членом вибор! 
чої комісії. Протести цієї особи і присутних були даремні. В 
такий спосіб «вибрано» виборчі комісії, напр., в сс. Кореличі, 
Утіховичі, Тучне, Глібовичі, Сіжки, Кімир, Коросне, Лагодів, 
Липівці, Борщів, Пнятин, Ладанці (р!ни Перемишляни, Львів! 
ської обл.), Подусів, Білка, Болотня, Подусільна, Вишнівчик 
(р!н Поморяни, Львівська обл.), Ферлеїв, Клівна, Дички, Яг! 
луш, Мельна, Псари, Данильче, Підгороддя, Руда (р!н Рога! 
тин, Станисл. обл.).  
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Про ставлення таких «комісій» до сталінських «виборів» 
хай послужить приклад із села Гайворонка (р!н Золотники, 
Тернопільська обл.). Член виборчої комісії в цьому селі, Ми! 
хайлівський Гриць, говорив до «виборців»: «Друзі, за що бу! 
демо голосувати? За таке голосування нас проклянуть наші ді! 
ти». Ці слова підслухали енкаведисти й тут же Михайлівського 
розстріляли. 

Коли йдеться про кандидатури, то загально відомо, що 
вони можуть бути тільки з числа членів партії, яких поміж 
населенням ЗУЗ і ПЗУЗ майже немає, або частково з креатур 
цієї партії чи останніх покидьків суспільства. Сама людність 
до виставлення кандидатур ні в якому разі не допускається. 
Ми наведемо кілька зразків насильно організованих більшо! 
виками т.зв. зустрічей «захоплених виборців» з їхніми «улюб! 
ленцями» — вибранцями. 

З аґітаційними мітинґами на р!ни Перемишляии — Гли! 
няни (Львів. обл.) вибрався «улюбленець народу» начальник 
НКВД Львівської области ген.!полк. Попов. На його мітинґи, 
що мали відбутися в Глинянах і в с. Сверж, енкаведисти си! 
лою зганяли людей із сіл Кореличі, Добряничі, Утіховичі, Жи! 
довичі, Бруховичі, Мерищів, Волків, Ладанці, Борщів, Пнятин, 
Виписки, Пилипівці, Унів та інші. Коли люди ніяк не хотіли 
йти, енкаведисти робили облави й під багнетами вели аж на 
місце. Тому що люди ще й дорогою тікали, енкаведівський ва! 
тажок дав наказ на втікачів стріляти. 

В с. Чижики (р!н Нові Стрілища, Дрогоб. обл.) «канди! 
дат» Олексієнко закликав зібраних селян іти голосувати, бо 
в протилежному випадку «ми всіх вac вивеземо на Сибір». То! 
ді жінки зняли крик, що не будуть голосувати, бо більшовики 
нападають на невинних людей, знущаються з них і грабують. 
З довшою протибільшовицькою промовою виступила селянка 
Палагія Ягишин. Мітинґ було зірвано. 

Корнієць, заступник голови ради «міністрів» т. зв. УРСР, 
бальотувавея в Камінь!Коширській виборчій окрузі (Волинська 
обл.). На зустрічі з «виборцями», які він мав у мм. Камінь! 
Коширський і Стенань, привіз із собою 8 автомашин енкаве! 
дівської охорони. На зустріч гнали людей силою. «Вибранець» 
увесь час говорив про нищення «українсько!німецьких націона! 
лістів». 

Серед таких «мітинґів», «зустрічей», більшовицької й ре! 
волюційно!підпільної  пропаґандивно!аґітаційної  акції,  енкаве! 
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дівського терору і знущання наближався день 10. 2. 1946 р. 
День, якого мирне українське населення ожидало з найбіль! 
шим страхом, ніби страшного суду, але в якому за всяку ціну 
вирішило не здатися. 

За браком місця ми наведемо лише кілька прикладів пе! 
ребігу голосування в окремих селах. 

Село Ясень (р!н Перегінсько, Станисл. обд.). Ще 9. 2. 
46 р. ґарнізонники почали стягати «виборчу комісію», щоб ніч 
притримати її в арешті, а вдосвіта першою загнати голосува! 
ти. Виявилося, одначе, що вся «комісія» втекла в ліс. Не встиг 
тільки втекти старенький Крішицький Кирило. Увечері зайшли 
до нього енкаведисти й казали йти до виборчої дільниці. Коли 
він рішуче відмовився, вони кинулися його бити й силою во! 
локти з собою. Тому що старенький був лисий, його тягнули 
за вуха, які зовсім пообривали. Одночасно били його. Збитого, 
напівпритомного нарешті поклали на дошку й так принесли 
до виборчого приміщення. Другого дня зранку енкаведисти, 
побачивши, що ніхто не йде голосувати, розбіглися по селу 
зганяти людей. Та більшість селян повтікала в ліси або похо! 
валася по криївках. Ті, що залишилися, навіть під побоями не 
хотіли виходити з хат. Напр., коли енкаведівські посіпаки ввій! 
шли в хату Олексюк Юстини та казали їй йти голосувати, вона 
з ненавистю плюнула їм у вічі. Тоді більшовики кинулися її 
бити, аж зломили їй руку. Важко побили й повибивали зуби 
селянам Федоракові Лукіянові й Гавичеці Гнатові. Ввійшовши 
в хату Дутчака Пилипа, казали йому вкинути бюлетень до 
принесеної малої урни. Коли він не хотів, його почали стра! 
шенно бити. Битий заклав руки за спину й заявив: «Моя рука 
бюлетеня не вкине». Більшовики відповіли: «Коли не хочеш 
рукою, то кинь плечем», і разом із цим один з них поклав бю! 
летень у щілину урни, а другий сильно наштовхнув Дутчака 
на урну, від чого бюлетень упав усередину. Енкаведисти заяви! 
ли: «Правильно, проґаласавал». Пізніше вони пішли в хату Ге! 
летія Тимка. Коли його примушували голосувати, він сказав: 
«За кого буду голосувати? За вас, що тримаєте вже третій мі! 
сяць мого 10!річного сина в тюрмі?» За таку відповідь біль! 
шовики звалили його на долівку й почали  дуже бити. 

Село Підгірки (р!н Калуш, Станисл. обл.). До полудня 
ґарнізонники чекали, щоб люди йшли голосувати, одначе, ні! 
хто не йшов, їм тільки повелося зловити на вулиці одного 
сільського десятника, якого примусили голосувати.  Коли він 
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повернувся додому, жінка привітала його словами: «Ти, зрад! 
нику, ти хочеш, щоб на мене й всіх дітей люди пальцями по! 
казували?» Коли до полудня ґарнізонники не дочекалися «ви! 
борців», на зарядження району вони почали гонити їх у ви! 
борчу дільницю під конвоєм, а одночасно збирати голоси по 
хатах у малі урни, що їх вони носили з собою. При цім се! 
лян важко били, багатьом повикручували руки, пальці. До ве! 
чора вдалося їм навіть цією методою зібрати тільки 17 голосів. 
Треба згадати, що в с. Підгірки ґарнізон заквартирував ще за 
півроку до «виборів» і самі більшовики вважали це село сте! 
роризованим. 

Старе Село (р!н Журавно, Дрогоб. обл.) як і всі села 
цього району, було оточене заставами та кулеметами. З само! 
го ранку до урни привели кільканадцятьох арештованих, що 
сиділи в льоху, і примушували їх голосувати. Хто відмовлявсь, 
того дуже били. Пізніше, коли побачили, що ніхто з села не 
йде голосувати, поділилися на чотири групи та пішли зганяти 
людей. Впертих били та стріляли їм понад голови. Чмелик Ма! 
рію так побили, що вона збожеволіла. Коли побачили, що їм 
не вдасться зігнати всіх людей до виборчого приміщення, взя! 
ли малі урни та пішли з ними по хатах. За людей, які не дали 
себе примусити голосували, самі кидали голоси. Хоч більшість 
населення не голосувала, під час обрахунку виявилося 13 голо! 
сів більше, як «виборців». Голоси в район повезла танкетка. 

Село Убині (р!н Новий Милятин, Львівська обл.). До 
«виборів» пішов тільки один розумово хворий чоловік. Біль! 
шовики важко побили Равлюка Олексу, а Равлюк Марію й 
Урбаницьку Марію били й вішали. Гнідицьку Софію били, ві! 
шали й до безтями душили, Наконечну Юлію вивели під хату 
й намагалися розстріляти, потім підпалили її хату та почали 
кидати ґранати. Багато громадян, під багнетами приведених 
до виборчого приміщення, тікали з більшовицьких рук уже 
від самої урни, на них більшовики стріляли. Коли ці всі реп! 
ресії не помогли, і населення таки не голосувало, більшовики 
самі повкидали бюлетені, так що мали їх «100%». 

Село Вага (р!н Золотники, Тернопільської обл.). Біль! 
шовики силою зігнали «виборців» у виборче приміщення й пи! 
тали їх, чи будуть голосувати. Люди заявили, що «за колгос! 
пи, за ростріли, за знущання голосувати не будуть». Тоді при! 
сутній лейтенант витягнув нагана та почав бити людей. Люди 
зчинили  крик  і пробували вирватися з кімнати. Але на подві! 
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р'ї вони зустрілися з дулами кулеметів, які почали сіяти їм 
понад голови вогнем. У той же час з різних кінців села вели 
інших «виборців». Їх підганяли прикладами крісів. 60!річну 
Кобинюк привели босу й майже нагу, бо, б'ючи, подерли на 
ній одяг. 

В с. Боратин (р!н Броди, Львівська обл.), коли пригна! 
ні під конвоєм до виборчого приміщення люди повтікали, біль! 
шовики почали стріляти з розставлених довкола села кулеме! 
тів. Вони загрожували, що спалять село, коли люди зараз не 
підуть голосувати. 

В р!ні Здолбунів (Рівенська обл.) більшовики особливо 
жорстоко знущалися з населення сіл Глинки, Підлісники, М'я! 
тин, Посягва, Срегівка, Тайкури, Вільків. В цих селах важко 
побили й поарештували за бойкот «виборів» багато селян. 

В сс. Зеленче й Нестерівці (р!н Оринин, Кам'янець!По! 
дільська обл.) 2 танки охороняли «вибори», своїми постріла! 
ми супроводжали голосування. 

9. 2. 46 р. в с. Бережанка (р!н Оринин) енкаведівські 
аґітатори зігнали людей на мітинґ. Всіх учасників мітинґу 
арештували, ранком примусили перших голосувати. 

В с. Слобідка (р!н Сатанів, Кам'янець ! Подільська обл.) 
голосування відбулося за активною «допомогою» НКВД. У ви! 
борчому приміщенні один енкаведист давав у руки «виборцям» 
бюлетень, а другий зразу брав його в урну. Кабіна була з 
марлі. 

Кілька наведених прикладів, хоч дуже типових, далеко 
не вичерпують усіх терористичних прийомів, що їх цього дня 
ворог застосовував до «вільних виборців». 

Загалом по всіх областях Західньої України розташовані 
по селах енкаведівські та військові ґарнізони, не дочекавшись 
добровільної явки населення до виборчих урн, гнали людей до 
виборчих приміщень силою, під багнетами й кулеметами. 
При цьому села ще зранку були оточені кулеметними заста! 
вами, і навіть гарматами, танками. Людей, які хотіли виходи! 
ти з хат, до непритомности били, викручуючи їм руки, вибива! 
ючи зуби, ломлячи кості, або тероризували пострілами понад 
голови, а то й розстрілами окремих громадян. Хто пробував 
з!під конвою втікати, на нього стріляли або били, як це вже 
згадувалося. Ці самі сцени дикого насильства й садистичних 
знущань відбувалися у виборчих приміщеннях, повних озбро! 
єних енкаведистів й укріплених більшовицькими кулеметами. 
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Часто люди, силою загнані у ці приміщення, пробували пере! 
креслювати виборчі бюлетені чи писати на них революційні 
кличі. Одначе, як показалося, НКВД передбачало й такі ви! 
падки: у всіх виборчих приміщеннях або не було кабін, або 
не було в них олівців, або вони (кабіни) були відкриті, або 
побудовані ...з марлі (майже у всій Кам'янець!Под обл.). Коли 
ж навіть засобами найбільш дикунського ґвалту ґарнізонам не 
вдалося зігнати населення до урн, тоді вони брали в руки малі 
урни і пробували до цих урн збирати голоси по хатах. Коли 
населення не хотіло пускати їх у хати, вломлювалися туди 
й за допомогою вище наведених численних терористичних за! 
собів намагалися примусити свої жертви голосувати. Часто за! 
ставали вони хати порожніми, бо населення в день «виборів» 
масово тікало в ліси або крилося по всіляких домашніх схов! 
ках. Часто всіми своїми засобами не могли дістати голосу від 
«виборців». Тоді, як правило, кидали голоси самі. 

У всій Західній Україні не було жодного села, де біль� 
шовицькі окупанти не докинули б їм для «100�відсоткової ус� 
пішности 'виборів'»  більшої кількости бюлетенів. 

Для ілюстрації нашого опису ми наведемо ще кілька 
прикладів більшовицьких виборчих звірств, що за їх допомо! 
гою більшовицькі окупанти намагалися тероризувати загал ви! 
борців. 

В с. Ногівці (р!н Войнилів, Станисл. обл.) 10. 2. було 
важко побито 73 громадян. 

В с. Рівня (р!н Перегінсько, Станисл. обл.) більшовики 
намагалися примусити голосувати стареньку бабусю Войтович 
Парашку. Коли вона категорично відмовилася, її зв'язали, ви! 
провадили на кінець села та вирізали їй груди й статеві органи. 
Вона серед страшних мук померла. 

В с. Тейсарів (р!н Жидачів, Дрогоб. обл.) енкаведисти 
важко побили Сенишина Михайла, щоб змусити його голосу! 
вати, йому теж стріляли понад вуха. Козакові Василеві вибили 
4 зуби. В усьому селі залишилося 10. 2. не битими тільки 30 
людей. На 600 голосуючих тут добровільно (це значить не 
безпосередно під побоями) проголосувало 5 чоловік, 300 зо! 
всім не голосували. При обрахунку голосів виявилася надвиш! 
ка 25 голосів понад 100%. 

В с. Ятвяги (р!н Нові Стрілища, Дрогоб. обл.) лейте! 
нант НКВД застрілив Оленського Миколу, що відмовився го! 
лосувати. 
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B с. Миколаїв (р!н Бібрка, Львівська обл.). побитого до 
непритомности, скривавленого «виборця» Лукавого Данила ґар! 
нізонники занесли до виборчого приміщення на крісах. 

В с. Підкамінь (р!н Рогатин, Станисл. обл.) ґарнізонники 
спалили майже половину села. Людям стріляли понад голо! 
ви. Кардашеві Іванові поклали на плече кріс і стріляли над 
вухом, погрожуючи, що зараз застрілять його. 

В Кам'янеччині (Львівська обл.) під час передвиборчої 
кампанії НКВД допитало з тортурами близько 3000 людей, 
арештувало щось із 1000, важко побило мирного населення 
мало не 800 людей, провело 70.000 різних трусів і розшуків. 

В с. Новосілка Опарівська (р!н Комарно, Дрогоб. обл.) 
енкаведист убив селянина Дзюбу Івана, який не хотів голосу! 
вати. 

4. 2. 46 р. в с. Жовтанці (р!н Мости Великі, Львівської 
обл.) за противиборчу поставу енкаведисти розстріляли селян 
Бреха Василя, Сову Василя, Медведя Максима. 

Який же був вислід «виборів»? 
Ми зараз подамо кілька цифрових прикладів. 
Р!н Войнилів (Станисл. обл.): с. Колоколин — із 780 

«виборців» вкинуло до урни власною рукою і то під терором 
тільки 2 особи. Після підрахунків кількадесят голосів понад 
100%. С. Підмихайлівці — із 360 «виборців» віддали голоси і 
то під терором тільки 11, в урні було понад 400 бюлетенів, с. 
Журів — із 370 «виборців», і то під терором, 12;  с. Григорів 
— 499 виборців, голосувало в той же спосіб — 21, в сс. Віль! 
хова,  Городьків, Радванів,  Вахманка,  де винятково не було, 
ґарнізонів, «вибори» взагалі не відбулися, всі голоси вкинули 
більшовики в райцентрі; с. Васючин — із 102 «виборців» го! 
лосувало, і то під жорстоким терором, 89; с. Воскресінці — 
на 400 «виборців» голосувало, і то під терором 30;   с. Загір'я 
— з 490 добровільно голосувало 2, під терором — 62; с. По! 
моняти — ціле село перед «виборами» внесло письмову зая! 
ву, що не будуть голосувати; не зважаючи на більшовицькі 
знущання, не голосувало; с. Княгинині — із 480 «виборців» 
добровільно голосувало 2; с. Нова Гребля — добровільно го! 
лосував тільки більшовицький голова радгоспу й його родина; 
с. Явче — гнані силою до виборчих урн «виборці» влаштували 
протибільшовицьку маніфестацію й подерли та поперекреслю! 
вали виборчі бюлетені. 
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В с. Медова (р!н Козова, Тернопільська обл.), не зва! 
жаючи на більшовицький терор, проголосувало лише 30 осіб, 
силою пригнаних до виборчих урн. Тоді присутні більшовики 
викинули за двері виборчу комісію й самі вкинули до урни 
всі інші виборчі бюлетені. 

С. Котузів (р!н Золотники, Терноп. обл.) більшовики об! 
стрілювали з панцерного авта. Після того ґарнізонники вига! 
няли людей силою з хат, стріляючи їм понад голови. В такий 
спосіб «проголосувало» 150 осіб. При підрахунку виявилося 
450 бюлетенів; бюлетені, що їх бракувало, на очах одного з 
членів виборчої комісії докинули самі більшовики. 

В райцентрі Козлів (Терноп. обл.) «виборців» силою гна! 
ли до урн. Насильно загнані люди перекреслювали бюлетені; 
було перекреслено 60% вкинених бюлетенів, багато людей зо! 
всім не голосувало, проте «вибори пройшли на 100%». 

В с. Улично (р!н Дрогобич) по підрахуванні голосів ви! 
явилося 90 голосів зайвих; у цьому селі більшовики масово 
вкидали бюлетені за людей; таке ж було в сс. Подричі, Мраз! 
ниця, Орьове та інших (цього ж району). 

В с. Пнятин (р!н Перемишляни, Львівська обл.) під час 
голосування ґарнізонники зауважили, що зігнані силою «ви! 
борці» масово перекреслюють бюлетені. Ґарнізонники зателе! 
фонували в райцентр, звідки негайно приїхала «допомога». При! 
булі енкаведисти порвали кабіну й багнетами почали підганя! 
ти людей до урн. Хоч 243 бюлетені були перекреслені, після 
підрахунку більшовиків «вибори» пройшли на «100%». 

В с. Миностів (р!н Рівне) було перекреслено 150 бюле! 
тенів, одначе, присутні більшовики визнали їх важними; за! 
гнані до урн селяни намагалися принаймні перекреслювати бю! 
летені, та, через нагляд озброєння енкаведистів та брак або 
нещільність кабін, зробити це лише зрідка щастило. 

Сс. Вільгір, Сергіївські хутори (р!н Здолбунів, Рівен. 
обл.), не зважаючи на більшовицький терор, взагалі не голосу! 
вали; в сс. Глинки, М'ятин, Підлімники, Тайкури, Посярва та 
інших (цього ж р!ну) понад 50% бюлетенів було перекресле! 
них і з революційними написами. Одначе, у всьому районі «ви! 
бори» пройшли зі 100% успіхом. 

Вище наведені приклади не відірвані факти, вони відо! 
бражають загальні підсумки «виборів» у всіх областях Захід! 
ньої України. У всіх цих областях українське населення ста! 
лінські «вибори» цілком бойкотувало. Лише через найдикіший 
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терор озброєних посіпак НКВД і війська, стосований масово 
й окремо до кожного виборця, ворогові вдалося отримати від 
населення частину голосів, що їх тероризовані виборці вкину! 
ли до урн власною рукою. Переважну більшість їх вкинули 
до урни самі більшовики. В цілому сталінські «вибори» на ук� 
раїнських землях були одним мерзенним шахрайством більшо� 
вицьких окупантів. 

Слід підкреслити геройську поставу всього українського 
народу, все його революційне завзяття, подивугідну стійкість, 
нелюдську витривалість, одчайдушну відвагу та прегарну на! 
ціональну солідарність, що їх він виявив під час всієї більшо! 
вицької «виборчої кампанії» та в кривавий день 10. 2. — Іме! 
на цих усіх, мучених і замучених, імена цих усіх героїчних 
жінок і чоловіків, селян і селянок історія України збереже для 
майбутніх поколінь як символ боротьби за свобідний вияв волі 
українського народу. 

НОВИЙ  ГОЛОД  НА  CУ3 

Загально відомий факт, що з усіх земель, які входять 
до складу сьогоднішнього СРСР, найбільше потерпіла під час 
другої імперіялістичної війни Україна, на території якої майже 
три роки безперервно йшли найруйнуючіші дії. Жахливе зни! 
щення під час цих років ґрунтовно відбилося й на сільському 
господарстві України. Воно відбилося тим більше, що самі се! 
ляни!колгоспники не можуть піднести з руїни удержавлене, по! 
ділене на великі одиниці, сільське господарство; воно потребує 
окремих державних заходів, великих капіталовкладень, окремо! 
го державного піклування. 

Як же ж з цією справою на Україні? 
Безперечно, жоден громадянин СРСР, а тим більше кол! 

госпник, не може прожити й дня, щоб не чути галасливих за! 
певнень більшовицької пропаґанди про «батьківське» державне 
піклування колгоспами. Одначе, кожен день дає йому теж но! 
ві факти, що свдчать про щось зовсім протилежне. 

Колгоспна система т. зв. УРСР, як і до 1939 p., залиши� 
лася лише генеральним засобом посуненої до крайніх меж сіль� 
сько�господарської експлуатації України. 
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Тому й нині, не зважаючи на розорення сільського го! 
сподарства України, ми не бачимо будь!яких поважних заходів 
держави для відбудування зруйнованих колгоспів. Навпаки, 
на розорені війною, позбавлені всякої матеріяльної підтримки 
колгоспи накладені величезні держпоставки та всякі держав! 
ні зобов'язання у розмірах, що за сьогоднішнього стану сіль! 
ського господарства лягли непомірно важким тягарем для кол! 
госпів і колгоспників. 

Сам же колгоспник, насильно загнаний у колгосп і без! 
жалісно тут експлуатований, свідомий того, що зростання ста! 
лінських колгоспів ніяк не піднесе його добробуту, і — цілком 
незацікавлений в його реконструкції. Українські селяни!кол! 
госпники на СУЗ саботують колгоспну працю, виконання хлі! 
бопоставок тощо. Відомо, що Україна не виконала держпоста! 
вок на 1945 рік. 

1946 р. нужденним колгоспам ще довелося здавати за! 
леглі поставки, довелося провадити весняну посівну кампанію 
з мінімальними засобами посівного зерна, без тягла, з неви! 
стачаючою кількістю робочих рук. Всі ці труднощі сталінські 
наставники кинулися розв'язати єдиною звичною їм методою, а 
саме за рахунок селян!колгоспників. 

Панщизняна праця колгоспників, їхніх жінок і дітей ма! 
ла заступити нестачу людської сили, часто й тягло. Тільки 
корови, що така рідкість у колгоспних родинах, мали бути 
основним тяглом для величезних ланів, убогі власні засоби 
колгоспників мали поповняти заплянований грабіж України. 

Селян!колгоспників, на ділі зовсім закріпачено; їм до 
крайніх меж людської спроможности підвищено норми денно! 
го виробітку, збільшено кількість вимаганих трудоднів та змен! 
шено заплату за них, одночасно обрізано найвище до 30 арів 
присадибні наділи та обложено їх величезними податками, 
продналогами. Обложено поставками єдину корову, кілька штук 
домашньої птиці й кілька овочевих дерев при господарстві кол! 
госпника. 

Подаємо деякі дані про пересічний колгосп на СУЗ. 
Робочий день. Весною і влітку початок о год. 4!тій ран! 

ку, кінець о год. 22!гій. Перерва на сніданок, полуденок і під! 
вечірок разом дві години.    Отже, тривалість робочого дня 16 
годин. 

Восени і взимку — початок робочого дня о год. 5!тій 
ранку, кінець о год. 6!ій увечері. Перерва  на сніданок — полу! 
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денок 1!1,5 години. Отже робочий день триває 12!13 годин. На 
роботу мусить колгоспник чи колгоспниця з'являтися дуже 
точно, бо спізнення карається відрахуванням трудоднів. Слід 
зазначити, що карають не тільки тих колгоспників, що не від! 
робляють установленого мінімуму — 80 трудоднів, а й тих, 
що не виробляють 130, а то й 150 трудоднів. 

Роботу роздає бриґадир. 
Жінка може залишитися вдома тільки з дозволу бриґа! 

дира, але не більше як два дні в місяць. Неділі чи будь!якого 
вихідного  дня  весною і  влітку  немає.  Чоловік,   як  правило, 
весною і влітку не може залишитися ні одного дня в дома. Часто 
людей примушують працювати цілими ночами. 

Під час жнив, молотьби й сапання колгоспники, щоб не 
тратити час, мусять залишатися ночувати в полі чи в примі! 
щеннях, де працюють. Для виконання домашніх робіт (пран! 
ня білизни, печіння хліба, догляд за малими дітьми) колгосп! 
ниці чергуються поміж собою в такий спосіб, що одна у свій 
вихідний день виручає й інших. 

Робити в колгоспах примушують також людей старих 
і дітей!підлітків. Вони зобов'язані виробити по півнорми тру! 
додня, за що отримують півзаплати. Щоб збільшити число ро! 
бочих рук, дітям колгоспників створюють найрізнородніші пе! 
решкоди для вступу в середні й вищі школи (їм не видають 
довідок для вступу до цих шкіл і т. п.). 

Норми роботи. Призначені офіційно норми не мають жо! 
дного значення. Їх кожночасно змінюють залежно від потреб 
колгоспу, як правило вони дуже високі, так що не тільки до 
краю виснажують колгоспника, а й набагато перевищують йо! 
го спроможності. 

Харчування. Весною і влітку полуденок вариться на по! 
лі спільно для всіх робітників. Цей полуденок завжди нужден! 
ний. Напр., в колгоспі К. Одеської области, під час жнив вида! 
но на 100!150 робітників — 1 пуд борошна, яке без жодних 
інших додатків варено на воді й так подавано їсти. Сніданок, 
вечерю і хліб до обіду передають з дому. Про це мусить дбати 
трохи старша дитина, старенький, цілком уже немічний дідусь 
чи бабуся (всі інші працюють у колгоспі). На цих найстарших 
лежить обов'язок догляду за домашнім господарством на при! 
садибній ділянці. З урожаю на цій ділянці колгоспник мусить 
здавати держані обов'язкові поставки від кожної культури, 
напр.,  цибулі, огірків, картоплі, збіжжя і т. п. Садок дозволя! 
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ється в межах до 15 арів; якщо при садибі є більше садка, то 
надвишка усуспільнюється. З домашніх тварин дозволено мати 
одну корову (через нужду, яка панує серед колгоспників, пе! 
реважно одна корова є спільною власністю кількох родин), 
одну свиню, кілька курок. Як ми вже згадували, навіть і ця 
мізерія щільно обложена всілякими податками й оплатами. 

Виплата за трудодні. Відбувається двічі на рік. Перша 
виплата в червні або липні. Виплату збіжжя за трудодні, ви! 
роблені в першому півріччі, видають у серпні!вересні, за умо! 
ви, що колгосп виконав 50% пляну здачі хліба державі. Тоді 
колгоспникам роздають не більше 10% змолоченого хліба. 

Коли, зважаючи на крайню нужду серед колгоспників, 
деякі голови колгоспів видають селянам збіжжя, всупереч цим 
приписам, їх притягають до суворої відповідальности за «роз! 
базарювання» колгоспного майна. Напр., в с. Т. Одеської об! 
ласти, голову колгоспу, що видав колгоспникам на всі трудо! 
дні по 100 грамів зерна, було засуджено на 8 років важких 
примусових робіт. Також жорстоко карають порушення кол! 
госпного майна колгоспниками. Напр., селянин с. Т. Одеської 
области, який, щоб рятувати свою примираючу голодом сім'ю, 
взяв із колгоспного поля кілька снопів збіжжя, був покараний 
10 роками примусових робіт. 

Остаточні розрахунки з колгоешшками відбуваються піс! 
ля нового року, цебто тоді, коли колгосп розрахується з дер! 
жавою, з МТС (вони звичайно забирають за обробіток колгосп! 
них ланів машинами майже половину врожаю), з заготзерном, 
де колгоспи примушені позичати посівне збіжжя, засипле по! 
сівний фонд, фонд взаємодопомоги, страховий фонд, фураж для 
годівлі худоби і т. п. Лише після виконання цих усіх зобов'я! 
зань лишок роздається колгоспникам як сплату за трудодні. 
Часто буває, що колгоспник, увесь рік важко працюючи, на 
кінець року лишається ще винним колгоспові чи то грішми, чи 
збіжжям. 

Щоб краще уявити собі матеріяльне становище колгосп! 
ника, візьмемо до уваги, як приклад, родину колгоспника, що 
складається з п'яти осіб; двоє з них працездатні, а решта діти 
чи старики. Ці двоє працездатних можуть виробити пересічно 
не більше як 300!350 трудоднів. Тут треба зазначити, що че! 
рез висоту вимаганої норми майже щодня колгоспник не мо! 
же відробити одного більшовицького трудодня за один день. 
Не раз  на один трудодень треба працювати 3!5, а то й 6 днів. 
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З вироблених пересічно на сім'ю 300!350 трудоднів від! 
раховують ще відповідну кількість трудоднів за випас худоби, 
за агротехнічне обслуговання колгоспу, зоотехнічне й медичне 
обслуговання, за дитячі ясла, за листоношу, за розбудування 
колгоспу. Поза тим колгоспники із зароблених за трудодні 
грошей мусять зложити датки на придбання колгоспного ре! 
маненту, розбудову тваринних ферм, на різні подарунки держа! 
ві (літаки, танки, фльоту тощо), на держпозики, держльоте! 
рії і т. п. і т. п. З вироблених трудоднів, отже, залишається 
найбільше 200!250 трудоднів. Коли йдеться про натуроплату 
трудоднів, то в пересічному колгоспі припадав не більше як 
0,30 кг зерна за трудодень, тобто 0,60!0,70 ц. на рік для сім'ї, 
або 33!40 грамів для щоденного прохарчування на одного чле! 
на сім'ї колгоспника. З цього треба ще прогодувати домашніх 
тварин, що їх має колгоспник, і ще, крім вище наведених подат! 
ків, сплатити культподаток, сільськогосподарський податок, 
страхування, часто податок за бездітність (особи 18 років, а не 
мають дітей) або за малодітність (родини, де є менше як троє 
дітей) і т. д. У наслідок із грошової оплати трудоднів колгосп! 
никові не залишається більше ніж 10!200 карбованців. 

Ось що оповідає про свої гаразди колгоспник з с. Не! 
стерівці   (р!н Дунаївці, Кам'янець!Подільської обл.): 

"Увесь рік я працював у колгоспі. Заробив разом з жінкою 330 

трудоднів. За трудодень призначено 400 грамів зерна. Як з цього ви! 

жити? Як би не шматок того городу, то зовсім загинув би; та й його 

обрізали цього року. Було 50 арів, а обрізали до 30. Нічого не дають 

нам за роботу, а їм всього замало: позики дав я 350 крб., воєнний 

податок 300 крб, за город 400, за "душі* всього заплатив 1500 крб., 

Із чого те все взяти? Та й з такого шматка городу ще треба здати 

континґент. Дав 150 кг. картоплі та 30 кг. жита. Маю кілька щеп, то 

ще й яблук дав для них, дав 40 кг. м'яса. З чого мені тепер жити? 

Дали б хоч один га поля, а то облогом лежить, а таки людям не 

дають. Цього року в нашому колгоспі не було чим возити буряків. Зі! 

гнили всі, а людям їх не дали". 

В такий спосіб не тільки колгоспники, а й самі колгоспи 
вже зимою і весною 1946 р. були доведені до краю нужди. Цей 
факт хай ілюструють три дрібні, але дуже характерні приклади. 

В квітні в с. Зайчики (р!н Сатанів, Кам'янець!Под. обл.) 
випущено на поле колгоспних коней. Незабаром над кіньми 
появилося гайвороння, яке почало сідати на коней та їх клю! 
вати. Коні не були навіть в силі боронитися. 
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В с. Балин (р!н Смотрич, Кам'янець!Пол. обл.) на весні 
назначено кожному колгоспникові зложити по кількадесят кг. 
вівса на підгодову колгоспних коней. Тому що більшість кол! 
госпників вівса зовсім не мала, колгоспникам замінено цю скла! 
дку на 50 крб. грішми, за які відповідна делеґація мала поїхати 
до Галичини й тут закупити вівса. В цей час призначено теж 
всі колгоспницькі корови цього села до праці на колгоспному 
полі. Колгоспники цими всіми заходами були до краю  обурені. 

В Сатанівському р!ні до колгоспу, крім гною, треба було 
здати ввесь попіл з господарства. Гній призначено вивозити 
жінкам по дві тонни для одної. Старші жінки мають у полі ора! 
ти коровами. 

Коли, не зважаючи на такий стан, упродовж зими й весни 
1946 р. грабіж колгоспів не припинявся й ні звідки не надхо! 
дила допомога, було ясно, що незабаром мусить дійти до ка! 
тастрофи. До такої катастрофи остаточно дійшло посушливого 
літа 1946 р. 

В цей важкий для України час найкраще виявився ввесь 
цинізм, вся злочинність сталінських окупантів, виявився на ді! 
лі ввесь брехливий зміст хвалькуватої фрази про «допомогу 
старшого брата». На Україну в цей час не було вивезено ні 
пуда зерна чи сільсько!господарських продуктів з інших обла! 
стей СРСР. Україна не була звільнена в здаванні ані від пуда 
зерна, призначеного на грабіжницьку хлібопоставку для Сталі� 
на й його кліки. Для реалізації цих хлібопоставок не виста! 
чило всього колгоспного урожаю, не вистачило й убогого вро! 
жаю з присадибних наділів колгоспників. 

Також «рідна» українська радянська «влада» не пожу! 
рилася окраденими до краю, призначеними на голодну смерть 
українськими колгоспниками. Навпаки, вона, передбачаючи ма! 
совий виїзд селян у західні області України, видала заборону 
ввозу з Галичини на СУЗ з огляду на... «західньоукраїнського 
рака». На ділі до нині не створено жодних державних чи гро! 
мадських (на ділі в СРСР не допускається громадської ініція! 
тиви) організації на боротьбу зі страшним бичем голоду. Як 
бачимо, сталінські окупанти не тільки не борються з голодом 
на Україні, навпаки, вони явно викликають його. 

Тому 1946 рік на СУЗ багато де в чому подібний до горе! 
славного 1932/33 pp. 

Голод, викликаний хижацькою політикою Москви, зно! 
ву  косить  тисячі  й  сотні  тисяч  людських  жертв. 
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Сотні тисяч їх, людей!привидів, щоденно тягнуться в 
західні області України, яка, хоч і пограбована, все ж збе! 
регла ще дещо від захланного ока окупанта. Вони — це чоло! 
віки в силі віку, демобілізовані й інваліди ЧА, старі, бабусі, 
заморені, старші жінки, підлітки й діти, віком 8!12 років, всі 
блідо!жовті, з ногами, по коліна закутаними лише в онучі, в 
брудному лахмітті, дрижать від холоду, падають із голоду і 
змучення. 

Приїжджі на останній гріш купують дещо картоплі чи 
зерна, наймаються до селян на роботу, ходять прошаками; до! 
ведені  до краю, часто вкорочують собі віку. 

Напр., 9. 12. 45 р. в с. Каменополе (Сокальщина) пові! 
силися з голоду й нужди 9 демобілізованих ЧА. Повішені по! 
чепили собі на груди картки з написами: «Німецьку неволю 
ми витримали, а більшовицької ми витримати не можемо». 

Людність західніх областей приймає приїжджих чим тіль! 
ки може, боліє їхнім горем. Інакше ставляться до них пере! 
буваючі тут відділи НКВД і розташовані по селах ґарнізони. 
В більшості сіл вони заборонили населенню приймати голо! 
дуючих на ночівлю, у поїздах і на дорогах відбирають у при! 
їжджих закуплені, зароблені чи випрошені продукти, часто аре! 
штують, а то й убивають. 

Взимку в с. Черкащині (р!н Білобожниця, Терноп. обл.) 
енкаведисти вбили дві жінки з СУЗ, що приїхали по хліб. 

28. 5. 46 р. в с. Глядки (р!н Верба, Рівенської обл.) 
НКВД арештувало три жінки, між ними одну з Брянської об! 
ласті, їх завезли в с. Обгів, де страшно з них знущалися. Від 
побоїв вони стікали кров'ю. Так скатованих їх забрали в райо! 
нову тюрму. 

Така поведінка сталінських окупантів викликає щораз 
більшу ненависть до них, щораз більшу жадобу пімститися, 
щораз більшу потребу жити у власній державі. Також загаль! 
на героїчна боротьба українського народу на ЗУЗ проти оку! 
пантів, революційне слово, яке тут на кожному кроці можна 
чути й читати, дружня підтримка й допомога найширших захід! 
ньоукраїнських мас лишають на душі приїжджих глибокий слід. 
Ці люди більше не хочуть вертатися у колгоспи, вони не хо! 
чуть більше давати своєї крови, щоб у новій війні боронити 
сталінську імперію, вони забувають страх від НКВД, стають 
щораз рішучіше на шлях революційної боротьби. 
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Виявом цих усіх змін є щораз частіші індивідуальні і 
збірні виступи селян!колгоспників, червоноармійців і демобілі! 
ваних ЧА та робітників проти НКВД та партійної кліки; вия! 
вом цього є щораз частіші замахи на зненавиджених офіцерів! 
енкаведистів та партійців у ЧА, щораз частіша участь черво! 
ноармійців у підпільній революційній роботі, палення та руй! 
нування колгоспів і господарський саботаж на СУЗ, зростання 
революційних настроїв серед широких східноукраїнських мас. 
Треба визнати, що тут перед веде ЧА. 

В цьому місці ми мусимо обмежитися тільки кількома 
прикладами з цієї ділянки. 

В лютому в с. Вістова (р!н Калуш, Станисл. обл.) 10 
червоноармійців зловили одного аґента НКВД з їхньої части! 
ни й важко побили його. Винуватців НКВД не могло дошука! 
тися. 

Узимку 1946 р. в с. Нагірці (р!н Куликів, Львівської 
обл.). більшовицький лейтенант сховав і замаскував від енка! 
ведистів повстанця, що тікав від погоні. 

Зимою 1946 р. під час облави на присілку Дубини (Со! 
кальщини) один демобілізований із Краснодарської обл. вивів 
поміж енкаведівські застави українського повстанця. 

В січні 1946 р. НКВД арештувало за революційну діяль! 
ність учительку зі СУЗ в с. Русивлі (р!н Гоща, Рівенської 
обл.); таких арештувань багато. 

Коли зимою 1946 р. через станцію Олевськ переїздили 
ешелони з демобілізованими червоноармійцями, енкаведисти му! 
сіли втікати зі станції, бо на них сипалося з поїздів казання. 
Червоноармійці, що верталися з далеких постоїв, тут щораз 
частіше зустрічали валки голодуючих, що їхали й ішли на 
Захід, серед яких часто зустрічали своїх близьких. Вони (чер! 
воноармійці) в розпуці кричали: «За що ми билися, за що 
проливали свою кров?». 

Зимою в м. Олевськ (Житомирська обл.) на ринку ви! 
ступив один інвалід ЧА перед зібраним народом з гострою про! 
тибільшовицькою промовою. Між іншим він говорив: 

«Нам обіцяли по війні краще життя, а де воно? Знову 
загнали селян у колгоспи, знову нужда, знову голод. З нашої 
праці наживаються НКВД, партійці. Геть більшовизм. Геть 
Сталіна й НКВД. Геть колгоспи. 

Геть комуністів з нашої України. Хай живе Українська  Са! 
мостійна Держава!» 
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Коли незабаром з'явилося НКВД і почало розганяти зі! 
браний народ, інваліди почали кидати на енкаведистів каміння. 

2. 2. 46 р. на ринку в м. Тернопіль НКВД арештувало 
українця зі СУЗ, що виголосив протирадянську і протисталін! 
ську промову. 

В травні 1946 р. в м. Дрогобич було 4 випадки замахів 
червоноармійців на енкаведистів; багато таких випадків було 
також у Львові. 

15. 5. 1946 р. в м. Радехів (Львівська обл.) проводжено 
демобілізацію одної частини ЧА 120 бійців за революційні 
настрої. По відібранні зброї приміщено їх в окремому карному 
таборі. 

В травні 1946 р. демобілізовано ЧА в м. Лопатині (Львів! 
ська обл.). Демобілізовані зразу ж розійшлися по довколиш! 
ніх селах найматися до селян на роботу та просити хліба. 

Один червоноармієць в м. Самбір (Дрогоб. обл.) урочи! 
сто заявив, що «ми більше за Сталіна воювати не будемо». За 
це дістав 10 років тюрми. По присуді повторив: «В тюрму піду, 
а воювати таки не піду». 

В червні 1946 р. на ринку в Старому Самборі одна жінка 
з СУЗ голосно оповідала зібраним про всі страхіття на СУЗ, 
про нужду колгоспників і демобілізованих. Біля неї зібрався 
величезний натовп людей. Прийшло НКВД і почало цей на! 
товп розганяти. Тоді жінка сказала: «Ви обманці, ви довели 
народ до крайньої нужди й голоду. Ви хочете голодом знищи! 
ти нас». НКВД зараз же арештувало її, а людей розігнало. 

8. 7. 1946 р. в с. Бандрів (р!н Устрики Дол., Дрогоб. обл.) 
евкаведисти гнали червоноармійців у ліс на облаву «проти 
бандерівців». Бійці відмовились від послуху. Їх почали гони! 
ти наганами, один боєць заявив: «Я від кулі бандерівців вми! 
рати не хочу, як хочете, стріляйте мене тут». Його роззброїли 
й арештували, решта під терором мусіла таки йти в ліс. 

Так нещадно придушує НКВД найменший вияв невдо! 
волення доведених до розпачу иародніх мас, так жорстоко роз! 
правляються більшовицькі окупанти з тими, яких прирекли 
на голодну смерть. 

На Україні розіграється чергова страхітлиха голодова 
драма. 
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ДІЇ  УКРАЇНСЬКОЇ  ПОВСТАНСЬКОЇ  АРМІЇ 

1946 рік — це третій рік партизанської збройної бороть� 
би УПА проти московсько�більшовицьких окупантів України. 
1946 рік завершує п'ятий рік повстанської збройної боротьби 
українського народу за своє національне визволення, що її він 
провадив спочатку проти німецьких, а тепер провадить проти 
більшовицьких загарбників. Той факт, що УПА в умовах ве! 
личезної технічної й кількісної переваги ЧА, військ НКВД, в 
умовах ніде в світі нечуваного більшовицького терору не тіль! 
ки до нині втрималася, а й безперервно перебуває у наступі, 
безперервно турбує й непокоїть ворога та не дозволяє йому 
закріпитися на окупованій території, — свідчить не тільки про 
майстерність повстанської бойової тактики УПА, про величезну 
бойово!моральну вартість її бійців і командирів та про широку 
підтримку її й допомогу їй у її діях від усього українського 
народу, але й також про невгнуту волю українського народу 
за всяких, навіть найневигідніших, умов і не зважаючи на всі! 
лякі, навіть найбільші жертви, не перестали безпосередньо бо! 
ротися проти окупантів, аж до завершення боротьби побудовою 
української самостійної соборної держави. 

З огляду на те, що більшовицькі окупанти найзлочин! 
нішими й ніде не практикованими засобами прямують до цілко! 
витого знищення українського народу, з огляду на велику пе! 
ревагу сил, що її осягнув ворог 1946 р. у зв'язку з ліквідаці! 
єю воєнних фронтів, з огляду на те, що український народ 
уважає себе в стані безперервної війни з більшовицько!москов! 
ськими окупантами, що 1918!20 pp. насильно поневолили Укра! 
їну, — УПА вважає доцільним у боротьбі з більшовиками вжи! 
вати всіх тих засобів, які найефективніше вможливлюють їй 
виконати завдання оборонця народу від фізичного знищення 
й виразника його волі до самостійного державного життя. 

При цьому треба зазначити, що й 1946 p., як і завжди 
до цього часу, УПА вела наступальну боротьбу лише проти 
військ і працівників НКВД та активних членів більшовицької 
партії. Проти ЧА, зважаючи на те, що в ній перебувають міль! 
йони  працюючих,  ворожі більшовицькому режимові й яких біль! 
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шовики лише силою загнали в лави армії, УПА боролася ли! 
ше тоді, коли сама була атакована. Ніде й ніколи не виступа! 
ла УПА проти мирних членів радянської суспільности, неза! 
лежно від їх національної приналежности. 

У зв'язку з повищим, коли йдеться про тактичні прийо! 
ми УПА, то вони 1946 р. були такі: 1) несподівані бойові напади 
на більші й менші енкаведівські з'єднання, 2) турбуючі наскоки 
на ворожі адміністративні центри, 3) бойові засідки більшими, 
а часто меншими, а то й цілком малими власними бойовими 
групами, на частини НКВД, їхніх верховодів, постачання і т. п., 
4) нищення ворожих комунікаційних споруд і засобів зв'язку 
(залізничих станцій, шляхів, пускання під укіс транспортів 
НКВД, зривання телеграфічних ліній і т. п.), 5) саботажниць� 
кі акції (нищення копалень, нафтових шиб, збіжевих магази! 
нів, промислових підприємств, що працюють на армію, адміні! 
стративних установ тощо). УПА виходить зі того засновку, що 
багатства українських земель, здобутки праці українських пра! 
цюючих це власність українського народу й московсько!біль! 
шовицькі окупанти не мають права грабувати Україну, щоб 
збільшувати свою військову міць. Здобуті харчові та інші про! 
дукти, оскільки вони непотрібні для УПА, як правило роздають! 
ся населенню, 6) безпосередня оборона українського населення 
від сталінських окупантів (звільнювання арештованих і виво! 
жених, розбивання тюрем, протидії ворожим терористичним і 
грабіжницьким нападам на українські села; протидії економіч! 
ному грабункові українського населення активною підтримкою 
українського селянства в його бойкоті т. зв. держпоставок, від! 
бирання та повертання власникам награбованого ворогом кон! 
тинґенту, нищення заготівельних пунктів та документів про! 
веденої заготівлі через нищення ворожого апарату для грабе! 
жу селян, убиванням енкаведистів та найдокучливіших насла! 
них партійців тощо), 7) замахи на найворожіших українсько! 
му народові офіцерів НКВД, партійців, евкаведівських прово! 
каторів, аґентів НКВД. Цей прийом УПА почала застосову! 
вати особливо 1946 р. 

Крім бойових дій, УПА бере жваву участь в ідейно!по! 
літичній боротьбі українського народу. Вона видає й кольпор! 
тує самостійницько!революційну літературу, провадить публіч! 
ні збори й гутірки з населенням, підтримує його у важких 
хвилинах, наснажує до революційної боротьби, провадить про! 
паґандивну роботу серед ЧА й поневолених народів СРСР, від! 
буває далекі пропаґандивні  рейди. 
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Обмежуючись ранцями цієї статті, ми наведемо реєстр 
(неповний) боїв УПА. 

1. 1. 46 р. в с. Онишківці (р!н ІПумськ, Терноп. обл.) 
українські повстанці розбили маґазин місцевого ґарнізону й 
забрали з нього зброю — 1 кулемет (Максим), 2 кулемети 
«Дехтярьова», амуніцію тощо. 

1. 1. 46 р. відділ УПА Сурма під ком. к!ра Б. розгромив 
станицю «стрибків» у с. Дебеславці (р!н Коломия, Станисл. 
обл.). 

27. 1. 46 р. відділ Сивуля звів півторагодинний бій з 
великими більшовицькими силами на горі Клим біля с. Поро! 
ги (р!н Солотвина, Станисл. обл.) У бою вбито 28 енкаведи! 
стів і 24 поранено, між важко пораненими — капітан НКВД. 
Повстанські втрати — 3 вбиті, 2 поранені. 

4. 1. 46 р. частини відділів Наддніпрянці, Непоборні й 
Жубри під ком. к!ра Г. зробили наскок на м. Розділ (р!н Ми! 
колаїв, Дрогоб. обл.). Здобуто багато взуття. 

На початку січня 1946 р. пвд (підвідділ) Бистриця зро! 
бив наскок на райцентр Долина (Станисл. обл.). Здобуто 18 
рушниць та іншу зброю, а також багато потрібних харчів. О 
год. 3!ій ранку, коли пвд відступав, його настигла погоня з 
більших сил військ НКВД, з якими підвідділ звів півгодин! 
ний бій і, не зазнавши жодних утрат, відступив. 

5. 1. 46 р. відділ Дзвони звів бій із бандою з 50 енка! 
ведистів під с. Сулятичі (р!н Журавно, Дрогоб. обл.). Ворога 
було розбито й він, залишивши 10 вбитих, панічно відступив; 
відділ утрат не мав. 

5. 1. 46 р. один повстанець убив на залізничій станції в 
с. Задвір'я  (р!н Глиняни, Львівська обл.)   двох енкаведистів, 
капітана й рядового. 

6. 1.   46 р.  в с.   Повергів   (р!н   Комарно,   Дрогоб.   обл. 
українські повстанці прогнали з села квартируючих енкаведи! 
стів. Останні втратили одного вбитим. 

6. 1. 46 р. в с. Угольна (р!н Стрий, Дрогоб. обл.) ройо! 
вий УПА Б. разом із кількома стрільцями взяли в полон 8 
червоноармійців, що квартирували в цьому села. Після вста! 
новлення, що вони дійсно червоноармійці і після пропаґандив! 
ної гутірки з ними їх було звільнено. 

6. 1. 46 р. 80 пограничників НКВД заквартирували в с. 
Грабівка (р!н Перегінсько, Станисл. обл.), куди мав зійти на 
Свят!Вечір ведділ  Підкарпатський.  К!р відділу вирішив про! 
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гнати більшовиків із села. Бравурним наступом повстанці на 
голову розбили ворога, який, залишивши 12 убитих і 7 важко 
поранених, панічно втік. Між убитими — ст. лейтенант НКВД 
і 4 підстаршини. 

8. 1. 46 р. відділ Рисі зробив засідку на шляху Журав! 
но — Калуш   (Станисл. обл.)   б. с.  Манастирець на  авто зі 
штабом  військової  частини з  Моршина   (р!н  Стрий, Дрогоб. 
олб.), яка заквартирувала як ґарнізони у селах цього терену. 
Повстанці звели з більшовиками 45!хвилинний бій, в наслідок 
якого вбито 4 енкаведистів й політінструктора воєнкомату Жу! 
равенського р!ну, а п'ять було важко поранених, які незабаром 
повмирали, між ними один майор і один капітан, і два праців! 
ники Журавенського райпарткому.  Здобуто кулемет та іншу 
зброю. Автомашину спалено, власних утрат не було. 

9. 1.  46 р. в с.  Женів   (р!н  Глиняни, Львівської обл.) 
українські повстанці вбили з засідки 3 енкаведистів. 

9. 1. 46 р. відділ Сурма зліквідував у с. Химчин (р!н 
Косів, Станисл. обл.) 3 партійців — капітана, начальника рай! 
воєнкомату Косівського р!ну, лейтенанта й сержанта, праців! 
ників цього ж воєнкомату. 

11. 1. 46 р. через село Забару в напрямі с. Стіжок (р!н 
Шумськ, Терноп. обл.) переїжджало 50 енкаведистів. Передня 
стежа, числом 6 чоловік зустрінулася з 3 українськими пов! 
станцями. Між ними зчинився рукопашний бій, в якому вбито 
старшого лейтенанта НКВД і трьох рядових поранено. Пов! 
станці, зауваживши, що з!заду наближається більша ворожа си! 
ла, почали відступати. Дорогою звели ще один бій і долучи! 
лися до відділу, що квартирував на хуторі Антоновець. Від! 
діл зробив на енкаведистів засідку в Любомирському лісі на 
Кам'яній горі, в наслідок якої вбито 8 енкаведистів і 3 забрано 
до полону. Інші розбіглися. 

11.1. 46 р. в с. Гринівка (р!н Богородчанн, Станисл. обл.) 
заквартирували 32 енкаведисти. На них наскочив відділ Чорні 
Чорти, який вмілим маневром підсунувся на двадцять метрів 
до квартири енкаведистів і звідти сипнув на них густим куле! 
метним вогнем. Від пострілів загорілася хата. Енкаведисти про! 
бували рятуватися втечею, але дарма. Вони всі були знищені. 
В торбі вбитого заступника начальника районового НКВД знай! 
дено важливі поліційні документи. Відділ утрат не мав. 

310 



11. 1. 46 p. відділ ім. Богуна зробив наскок на станицю 
«стрибків» у с. Брустури (р!н Жаб'є, Станисл. обл.). 5 «стриб! 
ків» забрано в полон, два ранено, одного вбито. Здобуто зброю. 

12. 1. 46 р. відділ ім. Колодзінського наскочив на ста! 
ницю «стрибків» в с. Княждвір Горішній (р!н Печеніжин, Ста! 
нисл. обл.).    По  півгодинній перестрілці   станицю   здобуто і 
«стрибків» розброєно. Здобуто 22 кріси, 2 СВТ, 1 кулемет «Дех! 
тярьова», 10 ґранат, 2000 амуніції і мундури. Власних втрат 
не було. 

12. 1. 46 р. підвідділ УПА під ком. к!ра Г. таборував 
у лісі б. с. Небилів (р!н Перегінсько, Станисл. обл.). Табір 
оточили енкаведисти. Підвідділ, втративши одного стрільця, 
пробився. Ворог мав 5 убитих і кілька поранених. 

14. 1. 46 р. відділ ім. Колодзінського, рейдуючи по Пече! 
ніжинському р!ні (Станисл. обл.), зустрінувся з бандою енка! 
ведистів. 5 з них убито, а решта в паніці втекла. 

14. 1. 46 р. відділ Летуни звів бій у с. Облазниця  (р!н 
Жидачів, Дрогоб. обл.). Це був уже другий бій відділу цього 
дня; перший він звів був у лісі між сс. Облазниця — Нове 
Село, де ворога було змушено відступити. Після бою в селі, 
звідки спанікований ворог був змушений знову відступити, від! 
діл заквартирував у с. Крехів (цього ж р!ну). За цей час во! 
рогові прийшла чимала допомога й він по слідах на снігу під! 
ступив до с.  Крехів.  Відділ зустрів ворога  сильним вогнем, 
після чого почав відступати через с. Ізидорівку та Сулятичі у 
напрямі Болехівських лісів. Ворог гнався за відділом автома! 
шинами, але відділ щасливо відступив. За ввесь день ворог мав 
6 вбитих і 20 ранених. Відділ вийшов без втрат. 

15. 1. 46 р. підвідділ УПА під ком. к!ра Г. натрапив б. 
с. Лани (р!н Бібрка, . .) на більшовицьку банду си! 
лою 30 енкаведистів. По короткій перестрілці енкаведисти втек! 
ли в напрямі села. В цей час із села вийшли інші енкаведисти, 
які вели кілька українських родин, призначених на вивіз, та 
пограбовану в селі худобу. Конвоїрів роззброєно, а арештова! 
них визволено, худобу віддано власникам. 

15. 1. 46 р. відділ Дзвони звів півторагодинний бій б. с. 
Бубнище (р!н Болехів, Станисл. обл.). Ворог силою понад 200 
бандитів повів проти повстанців завзятий наступ та кожний раз 
мусів відступати. Залишивши 20 вбитих, він відступив. Відділ, 
що не зазнав жодних утрат, зійшов до села, де спокійно пове! 
черяв і відійшов до лісу. 
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16. 1. 46 p. велика банда енкаведистів наскочила на та! 
бір підвідділу УПА під ком. к!ра Г. б. сс. Лани— Серники (р!н 
Бібрка, Львівська обл.). Табір було атаковано з двох боків, 
одначе, по 20!хилинному бою ворог мусів відступати. Втрати 
ворога — 6 убитими, 8 раненими. 

17. 1. 46 р. в с. Серники (р!н Бібрка)  енкаведисти ото! 
чили хату, де саше був к!р Г. зі стр. Луною. В перестрілці 
к!р Г. убив капітана воєнкомату Зайцева, важко поранив іншо! 
го енкаведиста й сам щасливо вирвався з хати. Важко пора! 
нений стрілець Луна, щоб не попасти живим в руки ворога, 
розірвався ґранатою. 

17. 1. 46 р. в с. Задвіря (р!н Глиняни, Львів. обл.) боїв! 
ка к!ра Ч., проходячи селом, наткнулася на ворожу заставу. 
Повстанці, поранивши 6 енкаведистів, без утрат відступили. 

19. 1. 46 р. стрільці відділу Сивуля, Дуб і Магнет, о 
год. 15.30 виконали замах на ст. лейтенанта НКВД і одного 
сталінського вислужника в с. Манява (р!н Солотвина, Станисл. 
обл.) — такі ж замахи виконано в цьому ж селі на капітана 
НКВД і 28. 1. на лейтенанта НКВД. 

19. 1. 46 р. відділ Лебеді квартирував у с. Дем’я (р!н Жи! 
дачів, Дрогоб. обл.). Банда з 300 енкаведистів по сліду зайшла 
на заставу відділу. Застава сипнула на напасників вогнем і, 
вбивши 5 з них, відступила до ядра відділу. Енкаведисти по! 
бігли за заставою. Їх привітав вогонь усього відділу. Було зве! 
дено півгодинний бій, у якому ворог, утративши 15 вбитими, 
відступив. У повстанців — один убитий. 

19. 1. 46 р. стежа відділу Летуни вбила б. с. Корчівка 
(р!н Журавно, Дрогоб. обл.) 3 енкаведистів і одного поранила. 

19. 1. 46 р. українські повстанці під ком. к!ра Ч. зро! 
били засідку на енкаведистів у с. Полоничі (р!н Глиняни, Львів, 
обл). Убито 2 енкаведистів, 1 поранено. 

20. 1. 46 р. відділ Дзвони квартирував у лісі між сс. 
Болехів — Кадовбна (р!н Долина, Станисл. обл.), куди за слі! 
дом підійшов до нього відділ із 400 енкаведівсьхих бандитів. 
Заалярмований  стійками відділ  ударив по ворогові сильним 
вогнем та почав відступати до Чорного Лісу. Ворог уперто пе! 
реслідував його. Щойно звівши з ворогом бій, у якому цей 
утратив близько 10 убитими і багато пораненими, повстанці 
змогли відв'язатися. У повстанців геройською смертю загинули 
віст. Зимний, стрільці Дуб і Стріла. 
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Разом з відділом Дзвони бився відділ Летуни, що та! 
кож квартирував у цьому лісі. Під час відступу чотовий Г., 
із відділу Летуни, що вже вирвався був зі своїм підвідділом 
з ворожого оточення, зауваживши, що стиснені ворожими си! 
лами інші підвідділи не мають можливости відступу, повернув! 
ся й повів бравурний протинаступ, який уможливив вільний від! 
ступ обом повстанським відділам. Тут зокрема відзначився стр. 
Грушка, який своїм тілом заступив перед вогнем ворожого ку! 
лемета чотового Г., сам загинув геройською смертю. 

20. 1. 46 р. ворог заатакував відділ Рисі в його таборі 
в Болехівських Лісах (р!н Долина), куди зайшов по слідах. Від! 
діл прийняв бій, що тривав півгодини. Ворог, побачивши бойову 
перемогу відділу, був змушений відступати. Але незабаром, 
отримавши велику допомогу, заатакував відділ із крила. Відділ 
витримав і цей наступ та, з утратою 2 стрільців убитими, від! 
ступив у напрямі с. Кадовбна. 

20. 1.  46 р.  українські повстанці  розігнали енкаведів! 
ську заставу в с. Полтва (р!н Глиняни, Львів. обл.), вбивши 
при цьому 3 бандитів. 

21. 1. 46 p. підвідділ УПА під ком. к!ра В. підмінував 
вузькоколійку на лінії Перегінсько — Кам'янець б. присілку 
Гриньків, а потім звів бій з її охороною. В бою вбито З енка! 
ведистів і 3 поранено. 

23. 1. 46 р. б. с. Гринівка (р!н Богородчани, Станисл. 
обл.) енкаведівський спецвідділ силою 250 бандитів оточив під! 
відділи Лебеді й Сірі. Прийшло до завзятого рукопашного бою. 
Енкаведисти, бачачи свою перемогу, кричали: «Бандьора сдайсь. 
Нічєво тєбє нє будєт. Палучішь докумєнти». Повстанці відпо! 
відали: «Бийте сталінську голоту. Вперед, друзі. Слава Укра! 
їні!» І гарячим вогнем, бравурно пробились крізь вороже кіль! 
це. Ворог утратив 27 убитими і 20 раненими. Втрати повстанців 
— 13 убитих і 6 ранених. 

27. 1. 46 р. під час облави на Молодятинський ліс (р!н 
Печеніжин, Станисл. обл.) велика банда енкаведистів наблизи! 
лаея до табору відділу ім. Колодзінського. На повідомлення 
стійкового к!р дав наказ відступати, залишаючи в таборі 2 ку! 
леметчиків: Стрибуна й Веселого. Вони мали кулеметним вог! 
нем спровокувати ворота та втягнути його в засідку. Обстріляв! 
ши ворога густим вогнем, кулеметчики відступили, а банда 
більшовиків вдерлася до залишеного табору. Тоді  її заатаку! 
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вали з двох боків повстанці. Енкаведисти мали 13 убитих і 
17 ранених, решта їх у паніці втекла. Відділ утрат не мав. 

28. 1. 46 р. під час заготівлі харчів в с. Росільна (р!н 
Солотвива, Станисл. обл.) зав'язалася перестрілка між стежею 
відділу Рисі та енкаведівеьким ґарнізоном. У повстанців ге! 
ройською смертю загинув бунч. Ярема, який, бувши поранений, 
дострілився. У ворога було 2 убитих і 1 поранений. 

30. 1. 46 р. відділ НКВД, силою з 300 бандитів, наско! 
чив на табір відділу Сурмачі в лісі б. сс. Ілів — Бориничі (р!н 
Нові Стрілища, Дрогоб. обл.). Після завзятого півторагодинного 
бою, під час якого відділ відбив три завзяті ворожі наступи, 
відділ щасливо відступив. Ворожі втрати— 40 убитими й не! 
відома кількість пораненими; втрати відділу — 1 вбитий. 

30. 1. 46 р. відділ НКВД силою з 300 бандитів наскочив 
на табір і натрапив на відділ Опришки, що квартирував на горі 
Липа (р!н Вигода, Станисл. обл.). З огляду на значно пере! 
важаючі сили к!р відділу постановив відступати. Щоб уможли! 
вити відділові відступ, один рій відділу зайняв бойові станови! 
ща. Він упродовж повних двох годин потрапив утримати по! 
ле бою, а  опісля  долучився  до відділу. 

31. 1. 46 р. стежа відділу Хорти вбила в с. Паляниця 
(р!н Болехів, Станисл. обл.) капітана НКВД і 1 рядового енка! 
ведиста. 

31.1. 46 р. на хуторі Довжок б. с. Башковці (р!н Шумськ, 
Терноп. обл.) відділ УПА під ком. к!ра Г. звів бій із більшою 
бандою енкаведистів. В енкаведистів було кілька вбитих, 4 ра! 
нених і 2 попало в повстанський полон. Повстанці втрат не ма! 
ли. Цього самого дня на цей же хутір приїхало дві машини 
енкаведистів, які звели новий бій з повстанцями, в наслідок 
якого в більшовиків було 2 вбитих. 

В січні 1946 р. в м. Пінськ (БРСР) українські повстанці 
підклали міну під приміщення клюбу, де відбувалося партійне 
засідання. Всі партійці вилетіли в повітря. 

1. 2. 46 р. боївка відділу «Підкарпатський» під ком. к!ра 
М. зробила наскок на шпиталь в обл. центрі Станиславів, щоб 
здобути медикаменти й хірургічне приладдя для повстанської 
шпитальки. Забрано ліки й приладдя на суму 100000 карб. 

1. 2. 46 р. рій відділу Дзвони наткнувся між сс. Гутиське 
й Рибне (р!н Станиславів) на енкаведівську групу силою 50 
бандитів. У сутичці ворог утратив 3 убитими, а повстанський 
рій щасливо відступив. 
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17. 2. 46 p. в с. Слобода Банилівська (р!н Вашківці, Чер! 
нівецька обл.) повстанці роззброїли станицю «стрибків». 

3. 2. 46 р. ворог більшими силами наскочив на постій від! 
ділу «Підкарпатський». Застава відділу, підпустивши ворога 
на віддаль 50 м., вдарила по ньому сильним вогнем. Ворог 
утратив 6 убитими і стільки ж пораненими, а відділ, утратив! 
ши 1 стрільпя вбитим, відступив. 

6. 2. 46 р. в с. Драчинці (р!н Вашківці, Чернівецька обл.) 
повстанці зліквідували зненавидженого начальника «стрибків». 

6. 2. 46 р. українські повстанці зробили наскок на гар! 
нізон у с. Полоничі  (р!н Глиняни, . .). У бою вбито 
9 енкаведистів. 

7. 2. 46 р. 200 бандитів військ НКВД наскочило на постій 
відділу Смертоносці в Чорному Лісі (Станиславівського р!ну). 
Відділ прийняв ворога сильним кулеметним вогнем. Після пів! 
годинного завзятого бою прорвався з оточення. Ворог мав 12 
вбитих і поранених. Повстанці втратили 4 вбитими. 

8. 2. 46 р. українські повстанці зробили наскок на ґар! 
нізон у с. Полтва (р!н Глиняни). Тут було вбито 16 енкаве! 
дистів, між убитими 1 капітан, 1 ст. лейтенант і 2 сержанти. 
У повстанців втрат не було. 

9. 2. 46 р. підвідділ Летуни наскочив на енкаведівський 
ґарнізон у с. Лисків (р!н Журавно, Дрогоб. обл.). Вбито на! 
чальника ґарнізону й кількох енкаведистів, кількох поранено. 

9. 2. 46 р. відділ Журавлі провів короткий турбуваль! 
ний наскок на райцентр Перегінсько  (Станисл. обл.). 

9. 2. 46 р. підвідділ Летуни наскочив на ґарнізон у с. 
Туря Велика (р!н Долина, Станислав. обл.). Своїм наскоком 
уможливив втечу багатьом арештованим перед «виборами» се! 
лянам. 

Вночі з 9. на 10. 2. 46 р. підвідділ Рисі наскочив на ґар! 
нізон у с. Петранка (р!н Перегінсько). Між енкаведистами зчи! 
нилася паніка, одні тікали до льохів та інших сховків, другі 
в білизні вскакували до стрілецьких ровів і відстрілювалися. 
Бій тривав півгодини. Ворожі втрати — 1 убитий, 2 поранених, 
підвідділ втрат не мав. 

Вночі з 9 на 10. 2. 46 р. українські повстанці під ком. 
к!ра Б. висадили в повітря залізничну станцію в с. Колоден! 
це (р!н Куликів, . .). Одночасно знищено на залізни! 
ці всі телефонні сполучення. Цієї ж ночі знищено телефонічні 
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стовпи і дроти на терені всього Куликівського, Жовківського 
та  інших  р!нів. 

10. 2. 46 p. боївка відділу Дзвони наскочила на енка! 
ведівський ґарнізон у с. Посіч (р!н Станиславів). Вбито 4 ен! 
каведистів і двох важко поранено. 

12. 2. 46 р. в лісі б. с. Боратин (р!н Броди, Львівська 
обл.) банда енкаведистів наскочила на українських повстанців, 
але, втративши 5 убитими, відступила. 

12. 2. 46 р. між с. Горохолина і Грабовець (р!н Богород! 
чани, Станиславівська обл.) стрільці відділу Смертоносні під 
ком. к!ра Ч. убили 7 енкаведистів і 8 поранили. Цього самого 
дня вони знищили в  с. Назавізів 4 енкаведистів. 

12. 2. 46 р. понад 500 чоловік військ НКВД наскочило 
на постій відділу «Підкарпатський», заходячн його зразу з трьох 
боків у сс. Майданик, Посіч і Загвіздя (р!н Лисець, Станисл. 
обл.). Почався нерівний бій, що тривав дві години і проходив 
із змінним щастям. Обидві сторони провели ряд наступів і про! 
тинаступів. Вкінці відділ відступив. Ворог мав 36 убитих і 13 
поранених, утрати відділу — 8 вбитими і 3 пораненими. 

14. 2. 46 р. на постій відділу Летуни в лісі б. с. Туря 
Велика (р!н Долина, Станислав. обл.) за слідом по снігу на! 
трапив більший відділ військ НКВД. Повстанці підпустили во! 
рога на найближчу віддаль і тоді сипнули по ньому вогнем. 
У час, коли підвідділ під командою к!ра Г. прийняв фронталь! 
ний бій, другий підвідділ обійшов ворога з його лівого крила 
та заатакував збоку. Ворог панічно відступив. Одначе, скоро 
ворогові прийшла чимала підмога з двома танками. Відділ по! 
чав відступ. Ворог пішов за відділом у погоню. Під час від! 
ступу відділ мусів відбивати багаторазові ворожі атаки. Вкінці 
відділ розчленувався на підвідділи і щасливо відступив на на! 
мічене місце. 

12. 2. 46 р. в с. Калинівці (р!н Вашкінці, Чернівецької! 
обл.) повстанці знищили активних аґентів НКВД — голову 
сільради Лукашука Костя та його заступника Харину Івана. 

15. 2. 46 р. енкаведівський спецвідділ силою 500 чолові! 
ка, переслідуючи відділ Підкарпатський, вступив із ним у бій 
між ес. Завій і Майданик (р!н Лисець, Станисл. обл.). Ворог 
наступав з усіх боків.  Відділ, підпустивши його на віддаль 
50 м., ударив по ньому вогнем з 22 кулеметів. Ворог, залишив! 
ши вбитих і ранених, відступив. Ворожі втрати — 18 вбитими і 
3 пораненими. 
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18. 2. 46 p. українські повстанці під ком. к!ра Р. роз! 
зброїли станицю «стрибків» у с. Добряни (р!н Рудки, Дрогоб. 
обл.). 

19. 2. 46 р. група енкаведистів наткнулася на заставу 
відділу Сірі б. с. Дубівці (р!н Єзупіль, Станисл. обл.). Від пов! 
станського вогню загинули 2 енкаведисти, 1 був поранений, а 
решта панічно втекла. 

24. 2. 46 р. в с. Городище (р!н Нові Стрілища, Дрогоб. 
обл.) у хату, де квартирував стр. Залізняк і один підпільник з 
цього села, несподівано ввійшли 2 енкаведисти. Не маючи 
часу стріляти, повстанці скочили на них голіруч, роззброїли й, 
по провірці, зліквідували. 

2. 2. 46 р. енкаведисти, ідучи за слідами відділу Сиву! 
ля, натрапили на його заставу б. с. Бухтівець (р!н Надвірна, 
Станисл. обл.). Убито 2 бандитів і 3 поранено. Енкаведисти 
відступили. 

2. 2. 46 р. у с. Гута Полонична (р!н Буськ, Львівська 
обл.) 3 постанпі вбили 3 енкаведистів, між ними начальника 
районного НКВД з Буська. 

22. 2. 46 р. в с.  Воля Велика   (р!н Миколаїв, Дрогоб. 
обл.)  повстанці вбили лейтенанта НКВД і рядового енкаве! 
диста. 

23. 2. 46 р. в с. Бучина (р!н Підкамінь, Львів. обл.) банда 
енкаведистів оточила хату, в якій квартирували 3 повстанці. Во! 
ни, вбивши 4 напасників, без утрат відступили. 

25. 2. 46 р. велика банда енкаведистів наскочила на місце 
квартирування відділу ім. Колодзінського в лісі б. с. Слобода 
Рунґурська (р!н Печеніжин, Станисл. обл.). По півгодинному 
бою енкаведисти, втративши 3 убитими й 1 пораненого, мусіли 
відступити. 

26. 2. 46 р. стежа відділу ім. Колодзінського вбила в 
с. Раківчик (р!н Коршів, Станисл. обл.) 1 ст. лейтенанта НКВД 
і 2 рядових енкаведистів. 

25. 2. 46 р. в с. Одаї (р!н Тисьмениця, Станисл. обл.) 
кілька стрільців відділу Смертоноеці під ком. к!ра К. убили 4 
енкаведистів і взяли 2!х у полон. Між убитими ст. лейте! 
нант. 

25. 2. 46 р. підвідділ Смертоносці зробив засідку на шляху 
Отинія — Станиславів б. с. Кривотули. На засідку наїхала ав! 
томашина з двома енкаведистами, що везли продовольство. Ен! 
каведистів вбито, автомашину спалено, забрано цукор, консер! 
ви, тютюн тощо. 
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26. 2. 46 p. енкаведівська банда гналася по слідах за 
відділом Опришки. Командир відділу зробив на них засідку 
під горою Стовба (р!н Рожнітів, Станисл. обл.), в наслідок якої 
ворог, утративши 19 вбитими, в паніці розбігся. 

28. 2. 46 р. українські повстанці знищили станицю «стриб! 
ків» у с. Желехів (р!н Милятин, Львівськ. обл.). 

28. 2. 46 р. в с. Ваньковичі (р!н Рудки, Дрогоб. обл.) 
українські повстанці вбили участкового НКВД. 

1. 3.. 46 р. в с. Попівці (р!н Підкамінь, Львів. обл.) під 
час облави енкаведисти захопили кількох повстанців. Ці ж, вби! 
вши 1 енкаведиста, без утрат відступили. 

7. 3. 46 р. в с. Бринці Церковні (р!н Нові Стрілища, 
Дрогоб. обл.) на хату, де квартирував стрілець УПА Блакит! 
ний, наскочили 15 енкаведистів. Блакитний 2 енкаведистів убив, 
1 поранив і сам щасливо відступив. 

10. 3. 46 р. на постій відділу ім. Колодзінського б. с. 
Слобідка Лісна (р!н Коршів, Станисл. обл.) наткнулася банда 
 військ НКВД. Після короткого бою енкаведисти, втративши 3 
убитими, втекли. 

13. 3. 46 р. стрільці з відділу Дзвони зробили засідку 
на енкаведистів на шляху Гутиська!Майдан (р!н Станиславів). 
На засідку набрели 8 майданських ґарнізонників, що вертали! 
ся з грабунку в с. Гутиська. З них 3 убито, 2 поранено, 1 взя! 
то в полон живого. Здобуто зброю. 

14. 3. 46 р. під час облави на ліси між се. Гута!Пороги! 
Кричка (р!н Солотвина, Станисл. обл.)  велика банда енкаве! 
дистів наскочила з двох боків на табір відділу Сивуля. З огля! 
ду, що сили ворога набагато переважали, відділ був змушений 
відступати. Більшовики почали тривалу погоню, та відділ зруч! 
ним маневром зумів під вечір від ворога відв'язатися. Ворожі 
втрати — 5 вбитих, 7 ранених, втрати відділу — 2 вбитих. 

19. 3. 46 р. війська НКВД провадили чергову генераль! 
ну облаву на ліси б. с. Манява (р!н Солотвина, Станислав. обл.) 
Своїм завданням вони поставили віднайти відділ Сивуля, що 
тут квартирував. Для кращих розшуків енкаведисти поділи! 
лися на двадцять відділів, кожний в силі 40!50 осіб. О год. 15! 
тій вони найшли на відділ. Відділ по короткому бою відсту! 
пив. Енкаведисти почали погоню. Незабаром відділ вийшов на 
ворожу заставу і звів з нею бій. Цього самого дня він найшов 
ще на третю ворожу заставу і знову був змушений прийняти 
бій. Безперервно маневруючи  між ворожими силами, відділ зу! 
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мів вийти з терену ворожих операцій. Відділ утратив 5 убити! 
ми, завдавши одночасно дошкульних утрат ворогові. 

23. 3. 46 р. відділ Рисі, маршуючи лісом уздовж дороги 
Красна!Грабівка (р!н Перегінсько, Станислав. обл.), звів зу! 
стрічний бій з великою бандою військ НКВД. Після 40!хилин! 
ного бою енкаведисти, залишивши вбитими лейтенанта НКВД 
і одного рядового енкаведиста та двох поранених, панічно від! 
ступили. 

23. 3. 46 р. стрільці відділу Дзвони зробили засідку на 
шляху Посіч!Лисець (р!н Лисець, Станислав. обл.). На засідку 
зайшла група енкаведистів, двох з них убито, одного поране! 
но. Здобуто 2 ППШ і 1 рушницю. 

25. 3. 46 p. відділ Дністер під ком. к!ра Ю. квартирував 
у с. Кутиська (р!н Товмач, Станислав. обл.). О год. 21!ій у 
село прийшли більшовики, щоб зробити тут облаву. Повстанці 
вдарили по них сильним вогнем. Більшовики, залишивши 3 вби! 
тих і 1 пораненого, втекли. 

28. 3. 46 р. боївка відділу Летуни (наскочила на стани! 
цю «стрибків» у с. Корчівка (р!н Журавно, Дрогоб. обл.). Ста! 
ниця була віддалена 100 м. від постою місцевого енкаведів! 
ського ґарнізону. Все ж таки повстанці зуміли «стрибків» роз! 
зброїти й розігнати, не допускаючи до заалярмування ґарнізо! 
ну. Здобуто 17 рушниць. 

31. 3. 46 р. боївка відділу Летуни наскочила на стани! 
цю «стрибків» у с. Баличі Подорожні (р!н Стрий, Дрогоб. обл.). 
Під час наскоку важко поранено участкового енкаведиста, 
«стрибків» роззброєно й розігнано. 

31. 3. 46 р. війська НКВД з райцентру Ланчин (Стани! 
славів. обл.) робили генеральну облаву на ліси б. райцентру 
по правому березі Прута. Вони наткнулися на відділ ім. Коло! 
дзінського. По півгодинному завзятому бою, ворог, утративши 
4 вбитими й 6 раненими,  панічно розбігся. 

2. 4. 46 р. підвідділ Дзвони під ком. к!ра М. зробив на! 
скок на станицю «стрибків» у с. Пациків (р!н Станиславів). 
Станицю цілком знищено і спалено. Вбито 5 енкаведистів, 4 
поранено, 2 забрано в полон. Здобуто 4 ППШ, 4 рушниці, 2 
кулемети. 

2. 4. 46 р. стрільці відділу Гуцули зробили засідку на 
енкаведистів у с. Зелена (р!н Надвірна, Станислав. обл.). Із 
засідки знищено таксівку, якою  їхали 4 офіцери НКВД. Так! 

319 



сівка їхала під охороною панцирки й вантажного авта, повного 
енкаведистів. 

4. 4. 46 р. в райцентрі Куликів (Львівська обл.) повстан! 
ці виконали вдалий замах на шефа енкаведівської розвідки Ко! 
стюка й особливо озвірілого енкаведиста Каптана. 

4!10. 4. 46 р. українські повстанці роззброїли станиці 
«стрибків» у таких селах Лопатинського р!ну (Львів. обл.): 
Хмільно, Куликів, Кустин, Руденко, Завидче, Волиця Барило! 
ва, Барилів, Миколаїв, Сморжів, Щуровичі. 

5. 4. 46 р. боївка відділу Дзвони провела наскок на біль! 
шовицьке «підсібне хазяйство» в м. Станиславів. Здобуто худо! 
бу й коні. 

8. 4. 46 р. стрільці відділу Дзвони зробили засідку на 
шляху Галич!Станиславів б. с. Крил . На засідку попало ван! 
тажне авто з 4 енкаведистами. В перестрілці 3 з них убито, 1 
поранено, здобуто зброю, автомашину спалено. 

В дні 8!15. 4. 46 р. під час генеральної облави на села, 
поля й ліси Лопатинського й сусідніх р!нів (Львів. обл.), яку 
провадили 1000 енкаведистів зі Львова з участю «депутата» 
Грушевського (1!й секретар обкому партії), в с. Немилів (р!н 
Радехів) заскочені 3 повстанці вбили в бою 6 енкаведистів, 6 
поранили й самі загинули. В с. Руденко (цього ж р!ну) 5 
повстанців вбили 7 енкаведистів, 9 поранили, самі загинули. 
В с. Стремільче (р!н Лопатин) група повстанців убила 11 енка! 
ведистів і кільканадцять поранила. Таких сутичок було біль! 
ше. За цих кілька днів ворог втратив 58 убитими й 82 пора! 
неними. 

10. 4. 46 р. закінчилася бльокада Чорного Лісу (Стани! 
слав. р!н). Вона тривала усю зиму. Навколо лісу в усіх селах 
квартирували великі сили військ НКВД, всі виходи з лісу, стеж! 
ки, проходи були безперервно обставлені ворожими заставами. 
В самому лісі постійно квартирували понад 5000 енкаведистів, 
які безперервно розшукували слідів по снігу, провадили обсер! 
вації, засідки, прочіски. Замкнені в цей час у лісі відділи УПА 
Підкарпатський, Дзвони, Смертоносці доказували чудес у зруч! 
ному маневруванні, яке єдине могло їх урятувати. Через пе! 
рервання всіх зовнішніх зв'язків та неможливість вільно по! 
рушуватися у відділах відчувався крайній брак харчів. Та все 
ж таки в численних зведених тут сутичках і боях стрільці та 
командири доказували чудес геройства й посвяти, у виснажли! 
вому безконечному маневруванні — чудес витривалости. 
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9. 4. 46 p. відділ Опришки під ком. к!ра Д. звів бій з 
енкаведистами під горою Біла Ростока (недалеко с. Кропив! 
ник, р!н Вигода, Станисл. обл.). Ворог мав 32 убитих і пора! 
нених, повстанці — 5 убитих і 3 поранених. 

9. 4. 46 р. в с. Незнанів (р!н Кам'янка!Бузька, Львів. 
обл.) боївка повстанців вийшла на більшовицьку заставу. В 
наслідок бою вбито 1 енкаведиста та важко поранено лейтенан! 
та НКВД. Повстанці втрат не мали. 

11. 4. 46 р. група українських повстанців натрапила на 
більшовицьку засідку в с. Ясенів (р!н Заболотці, Львів. обл.). 
Повстанці вигнали більшовиків з їхніх становищ і, вбивши 2 
і 2 поранивши, примусили панічно тікати. 

12. 4. 46 р. в с. Щитець  (р!н Любешів, Волинь, обл.) 
українські повстанці вбили з засідки аґента НКВД — голову 
місцевої сільради та більшовицького представника району. 2 
сталінських бандитів взято в полон. Здобуто 4 рушниці. 

13. 4. 46 р. боївка відділу Сивуля  зробила  наскок на 
станицю «стрибків» у селі Молодьків  (р!н Солотвина, Стани! 
слав. обл.). Убито «оперуполномоченого» НКВД і райначаль! 
ника «стрибків».  «Стрибків» роззброєно й розігнано. Здобуто 
зброю. 
 

13. 4. 46 р. повстанці розбили збіжевий більшовицький 
маґазин у с. Товсте (р!н Гримайлів, Терноп. обл.). Забрано три 
вагони збіжжя, яке роздано бідній людности. 

14. 4. 46 р.  відділ Дністер  зробив наскок на станицю 
«стрибків» у с. Петів (р!н Обертин, Станисл. обл.). «Стрибків» 
роззброєно й розігнано; здобуто зброю. 

16. 4. 46 р. українські повстанці, зробили засідку на 
шляху Татаринів!Підзвіринець (р!н Комарно, Дрогоб. обл.), 
звільнено кілька родин, яких більшовики вивозили. 

16. 4. 46 р. українські повстанці влаштували засідку б. 
с. Поступель (р!н Ратно, Волин. обл.), з якої вбито 2 сталін! 
ських вислужників із с. Борки. 

16. 4. 46 р. повстанці спалили радгосп та зруйнували 
сільраду  в  с. Лукавець  (р!н Вижниця, Чернів. обл.). 

17. 4. 46 р. в с. Нижній Лукавець (р!н Вижниця)  спа! 
лено 2 радгоспи. Цього ж самого дня в с. Мариничі (цього ж 
р!ну) повстанці зліквідували енкаведиста Мельніцького Юрія. 

17. 4. 46 р. банда більшовиків наскочила на відділ УПА, 
що квартирував на хуторі Обсіч б. с. Войткевичі (Рівен. обл.) 
У завзятому бою вбито одного  енкаведиста й  важко поранено 
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«уполномоченого»   НКВД — командира   цієї   більшовицької 
банди. 

18. 4. 46 р. в с. Гаї Дітковецькі (р!н Підкамінь, Львів. 
обл.) повстанці вбили голову райвиконкому і 3 донощиків 
НКҐБ. 

20. 4. 46 р. в лісі між сс. Дальнич, Вихопні, Новий Став 
(р!н Жовква, Львів. обл.) енкаведисти заскочили в криївці пов! 
станців Думу, Орла і Крука. Повстанці, вискочивши з криїв! 
ки, прийняли бій, в наслідок якого впало 8 більшовиків і 4 бу! 
ли поранені. У повстанців упав д. Дума, інші щасливо від! 
ступили. 

20. 4. 46 р. на дорозі Татаринів!Підзвіринець (р!н Ко! 
марно, Дрог. обл.) повстанці звели зустрічний бій зі сталінськи! 
ми посіпаками. Ворогові вбито команданта й 4 рядових посі! 
пак. Повстанці втрат не мали. 

2. 4. 46 р. в с. Слобода Банилівська (р!н Вашківці, Чер! 
нів. обл.), група повстанців звела зустрічний бій із бандою 
енкаведистів. Повстанці втрат не мали. 

22. 4. 46 р. в с. Броди (р!н Ратно, Волин. обл.) повстан! 
ці роззброїли станицю «стрибків». Здобуто 2 кулемети та іншу 
зброю. 

24. 4. 46 р. підвідділ Стріла під ком. к!ра Я. зробив за! 
сідку на шляху Завій!Грабівка (р!н Перегінсько, Станиславів. 
обл.). На засідку попало 25 енкаведистів, що верталися з гра! 
бунку. На ворога відкрито вогонь із 4 кулеметів. Ворог утра! 
тив 6 убитими та 4 пораненими. Між убитими ст. лейтенант 
НКВД. Здобуто 1 ППС, 1 автоматичну десятизарядку, 1 пісто! 
лю, 4 рушниці. 

26. 4. 46 р. в лісах Любашівського р!ну (Волин. обл.) 
повстанці звели бій з бандою енкаведистів. У більшовиків бу! 
ло убито 1 ст. лейтенанта, сержанта й багато рядових (біль! 
шовики возили їх п'ятьма фірами). Повстанці відступили, втра! 
тивши 1 вбитого. 

29. 4. 46 р. повстанці роззброїли станицю «стрибків» у 
с. Кадлубиська   (р!н Заболотці, Львів. обл.). 

30. 4. 46 р. в с. Стара Жидова (р!н Сторожинець, Чер! 
нів. обл.) повстанці зліквідували 1 сталінського вислужника, 
Дутнака Миколу, і роззброїли 2 «стрибків». 

30. 4. 46 р. відділ Сивуля разом з боївкою СБ роззброїли 
станиці «стрибків» у сс. Жураки, Манява, Кричка, Яблінка (р!н 
Солотвина, Станисл. обл.). Здобуто багато зброї. 
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У квітні повстанці знищили майже всі радгоспи на те! 
рені Сторожинецького р!ну (Чернів. обл.). 

У квітні 1946 р. відділи УПА відбули рейд на Словаччи! 
ну. Повстанці відвідали 106 сіл у повітах Межиляборці, Бра! 
нов, Гуменне, Гіральтовці (де були аж на передмістях міста), 
Строків, Бардіїв, Пряшів, Сабінов, Михайловці, на півдні дій! 
шли аж під Кошиці. Під час рейду влаштовано 16 пропаґан! 
дивних зборів і 40 гутірок із населенням. По селах і містеч! 
ках поширено багато революційної літератури словацькою й 
чеською мовами. Проведено ряд розмов зі словацькою інтелі! 
ґенцією, студентською молоддю, представниками словацького 
підпілля, армії й т. п. Слід підкреслити надзвичайно сердечне 
прийняття, яке скрізь улаштовувало нашим стрільцям сло! 
вацьке населення — селяни, інтеліґенція, а навіть міліцисти 
і словацькі вояки. Боїв під час рейдів не зведено було, бо, хоч 
уряд кинув проти рейдуючих відділів дивізії словацької армії, 
словацькі вояки не хотіли воювати з УПА. Вони, оперуючи 
по Словаччині, пильно уникали бойових зустрічей з українськи! 
ми повстанцями. Тому поза одною засідкою в день 16. 4., що 
її уладили спеціяльно прислані чеські колишні червоні пар! 
тизани, які по перших повстанських пострілах розбіглися, від! 
діли на своєму шляху більших перешкод не мали. Відбутий 
рейд широким відгомоном відбився по всій ЧСР і надзвичай! 
но спричинився до зміцнення щирої дружби між українським 
та словацьким народами. 

1. 5. 46 р. підвідділ Месники зробив засідку на шляху 
між сс. Тязів!Павелче (р!н Станиславів). На засідку наїхало 
авто з енкаведистами. Вбито 4 енкаведистів, між ними ст. лей! 
тенанта й сержанта. 

1. 5. 46 р. боївка відділу Летуни роззброїла «стрибків» 
із станиці в с. Журавенко (р!н Журавно, Дрогоб. обл.). До! 
рогою до села повстанці мали зустрічний бій з бандою енка! 
ведистів, що, однак, під сильним повстанським вогнем відсту! 
пила. 

1. 5. 46 р. повстанці зробили засідку на енкаведистів, 
які постійно турбували людність с. Бергомет (р!н Вижниця. 
Чернів. обл.). Вбито ст. лейтенанта, рядового енкаведиста й 
одного поранено. 

1. 5. 46 р. відділ Гуцули провів наскок на станицю «стриб! 
ків»  у с. Кутиська (р!н Товмач, Станислав. обл.). «Стрибків» 
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роззброєно й розігнано. Здобуто 20 рушниць, 1 кулемет і 8000 
штук набоїв. 

2. 5. 46 р. повстанці, зробили засідку на енкаведистів у 
Сторожинецькому лісі (Чернів. обл.). Убито 1 лейтенанта й 
9 рядових енкаведистів, автомашину спалено. 

2. 5. 46 р. повстанці  роззброїли станицю   «стрибків»   у 
с.  Зарваниця   (р!н Золочів, Львів.  обл.). 

3. 5.  46 р.  підвідділ Месники зробив  засідку на  енка! 
ведистів б. залізничної станції Тязів   (р!н Галич,  Станислав. 
обл.). На засідку наїхали 4 особові авта. Вогнем повстанців 
були вбиті ген.!полк. Москаленко, полковник і 2 майори НКВД. 

3. 5. 46 р. підвідділ Дністер розігнав енкаведистів у с. 
Петрів (р!н Обертин, Станислав. обл.). 

3. 5. 46 р. в с. Митниця (р!н Козин, Рівенської обл.) пов! 
станці роззброїли станицю  «стрибків».  Вертаючись, мали зу! 
стрічний бій з більшовиками, з якого вийшли без утрат. 

4. 5.  46 р. в с.  Лукавець  Нижній на  хуторі   Парцела 
(р!н Вижниця, Чернів. обл.) повстанці з засідки вбили секре! 
таря райвиконкому Довбенка. 

4. 5. 46 р. в зустрічному бою в с. Добряни (р!н Горо! 
док, Львів. обл.) повстанці вбили ст. сержанта та двох рядо! 
вих енкаведистів. 

4. 5. 46 р. на постій відділу Смертоносці в лісі між сс. 
Хоростків і Медуха (р!н Єзупіль, Станисл. обл.) вийшла гру! 
па енкаведистів. Повстанська застава підпустила їх на близьку 
віддаль, сипнула вогнем, 5 убила, а інші втекли. 

5. 5. 46 р. відділ Смертоносці зробив наскок на стани! 
цю «стрибків» у с. Бишів  (р!н Єзупіль). Ця станиця склада! 
лася з самих затятих сталінських вислужників. У бою вбито 
їх 2, ніж ними начальника й 1 енкаведиста з району. Здобу! 
то зброю. 

7. 5. 46 р. відділ Сурма провів ліквідаційну акцію на 
станицю «стрибків» у с. Космач (р!н Яблонів, Станислав. обл.). 
Здобуто 2 кулемети, 19 рушниць, 1150 штук  набоїв. 

7. 5. 46 р. в с. Зарваниця (р!н Золочів, Львів. обл.) 
кілька повстанців наткнулося на більшовицьку засідку. У пе! 
рестрілці вбито 2 енкаведистів, повстанці відступили без утрат. 

7. 5. 46 р. вдень повстанці виконали замах на 2 енкаве! 
дистів на ринку в місті Рогатин (Станислав. обл.). Вбито ін! 
спектора НКВД, другий енкаведист, поранений, утік. 
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8. 5. 46 p. в c. Сверж (р!н Перемишляни, Львів. обл.) 
повстанці знищили 30 тонновий більшовицький  танк. 

8. 5. 46 р. на передмісті м. Комарно ! Литовка (Дрогоб. 
обл.), повстанці вбили участкового НКВД Сорокова. 

9. 5. 46 р. боївка відділу Смертоносці  зробила засідку 
на районового начальника  «стрибків»  — лейтенанта НКВД, 
що приїхав у с. Петрів (р!н Товмач, Станисл. обл.), вбито йо! 
го й ще 2 енкаведистів. 

9. 5. 46 р. підвідділ Летуни мав зустрічний бій із біль! 
шовиками б. с. Чертіж (р!н Журавно, Дрогоб. обл.). Під силь! 
ним повстанським вогнем ворог панічно розбігся. 

9. 5. 46 р. підвідділ Летуни зробив наскок на більшо! 
вицький ґарнізон у с. Сихів (р!н Стрий, Дрогоб. обл.).. Захоп! 
лено в полон 5 енкаведистів, між ними 3 підстаршин. Здобуто 
зброю й військове майно. Підвідділ втрат не мав. 

10. 5. 46 р. відділ Гуцули роззброїв станицю «стрибків» 
у с. Волосів (р!н Ланчин, Станислав. обл.), 12. 5. — в с. Май! 
дан Горішній, 14. 5. — в с. Добротів, 16. 5. — в сс. Перерісль 
і Тарновиця Лісна.      

10. 5. 46 р. боївка відділу Летуни під ком. к!ра Л. зроби! 
ла  засідку  на шляху  Сихів — Лопатники   (р!н   Стрий,   Дрогоб. 
обл.). Зловлено в полон 3!енкаведистів. У той момент на 3 під! 
водах над'їхала група енкаведистів. Енкаведисти зразу розгор! 
нулися у розстрільну та повели наступ. Боївка відступила в на! 
прямі Угольна—Бережниця. Командир Ч. відійшов наперед, щоб 
провірити дорогу. В той час над'їхала ворожа автомашина, з 
якої ворог зразу відкрив вогонь. На допомогу командирові над! 
бігла боївка, що криловим вогнем змусила ворога відступити. 
Ворог мав 2 поранених, повстанці спалили автомашину. 

11. 5. 46 р. ворог наскочив на табір відділу Рисі в лісі 
б. с. Петранка (р!н Перегінсько, Станислав. обл.). Відділ звів 
геройський півгодинний бій,  у якому загинув командир  від! 
ділу Ґонта, ройовий Чорний і стрілець Скиба. У ворога було 
10 вбитих і багато поранених. 

12. 5. 46 р. боївка відділу Смертоносці зробила наскок 
на станицю «стрибків» у с. Одаї (р!н Тисьмениця, Станислав. 
обл.). «Стрибків» роззброєно й розігнано. Здобуто зброю. 

12. 5. 46 р. підвідділ ім. Хмельницького під ком. к!ра 
В. знищив ворожий літак у с. Верецьке (Закарпатська обл.). 
Ворог мав 1 вбитого й одного пораненого. Цього ж дня під! 
відділ наткнувся на ворожу засідку. Після короткої перестріл! 
ки ворог панічно розбігся. 
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13. 5. 46 p. боївка відділу Летуни знищила радгосп у 
с. Махівець (р!н Жидачів, Дрогоб. обл.). 

13. 5. 46 р. повстанці наскочили на станицю «стрибків» 
у с. Елеонорівка (р!н Гримайлів, Терноп. обл.). «Стрибків» роз! 
зброєно й розігнано. Здобуто кулемети та іншу зброю. 

13. 5. 46 р. 120 енкаведистів із Топорова (р!н Лопатин, 
Львів. обл.) заскочили в топорівських лісах кількох повстан! 
ців. У геройському бою вони всі загинули, вбиваючи ст. лей! 
тенанта НКВД і 3 енкаведистів та кількох ранячи. 

13. 5. 46 р. на більшовицьку засідку в лісі б. с. Чехи 
(р!н Заболотці, Львів. обл.), наткнулася група повстанців. Бра! 
вурним наступом повстанці примусили енкаведистів панічно 
втікати. 

13. 5. 46 р. в с. Рогізно (Садагури, Чернів. обл.), група 
повстанців наткнулася на ворожу засідку. В перестрілці пов! 
станці поранили 1 енкаведиста. 

14. 5. 46 р. підвідділ Летуни зліквідував станицю «стриб! 
ків» у с. Козари (р!н Букачівці, Станиславівської обл.). Здобу! 
то зброю. Одночасно знищено місцеву молочарню, де здобуто 
продукти,  а також зруйновано сільраду,  в  якій  спалено  всі 
документи. Вбито 3 аґентів НКВД. 

14. 5. 46 р. боївка відділу Летуни провела ліквідаційну 
акцію на станицю «стрибків» у с. Вишнів (р!н Букачівці). 
«Стрибків» розігнано. Забрано зброю. 

14. 5. 46 р. в с. Купновичі (р!н Рудки, Дрогоб. обл.) пов! 
станці зліквідували нач. «стрибків». 

14. 5. 46 р. в с. Літовища (р!н Підкамінь, Львів. обл.) 
повстанці мали сутичку з енкаведистами, в наслідок якої 1 
енкаведиста вбили і 2 важко поранили.  

14. 5. 46 р. в с. Щубранець (р!н Садогури, Чернів. обл.) 
група повстанців зустрілася зі «стрибками». В бою 3 «стрибків» 
поранено. 

15. 5. 46 р. відділ УПА зробив засідку на шляху Колки! 
Бухче (Волин. обл.). Із засідки вбито 4 енкаведистів, між ни! 
ми ст. лейтенанта. 

16. 5. 46 р. банда енкаведистів оточила табір повстанців 
у лісі б. с. Зазулі (р!н Золочів, Львів. обл.). У бою повстанці 
вбили 4 енкаведистів і без власних утрат відступили. 

17. 5. 46 р. в с. Угерці  (р!н Рудки, Дрогоб. обл.)  пов! 
станці розігнали банду енкаведистів, що під маскою УПА гра! 
бувала українське населення. Енкаведисти втратили 1 вбитим. 
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21. 5. 46 p. в с. Родатичі (р!н Городок, Львів. обл.) пов! 
станці роззброїли станицю  «стрибків». 

21. 5. 46 р. в с. Рудків (р!н Козин, Рівен. обл.) повстанці 
роззброїли станицю «стрибків». Під час акції вбито 4 рядових 
енкаведистів і участкового НКВД. 

22. 5. 46 р. повстанці роззброїли станицю  «стрибків» у 
с. Хильчиці (р!н Золочів, Львів. обл.). 

23. 5. 46 р. в с. Гаї Старобрідські (р!н Броди, Львів. обл.) 
повстанці роззброїли станицю «стрибків». Здобуто 30 рушниць, 
2 автомати й 1 кулемет. 

26. 5. 46 р. боївка відділу Летуни зліквідувала в с. Тисів 
(р!н Болехів, Станислав. обл.) лейтенанта НКВД, а в с. Бряза 
(цього ж р!ну) начальника ґарнізону. 

26. 5. 46 р. відділ  Сурма провів ліквідаційні  акції на 
станиці «стрибків» у сс. Іспас, Кривобороди, Трач (р!н Коло! 
мия) і в с. Микитинці (р!н Косів, Станисл. обл.). Здобуто ба! 
гато зброї. 

27. 5. 46 р. підвідділ Летуни звів бій з енкаведівською 
охороною вузькоколійки б. м. Долина (Станисл. обл.). Убито 3 
енкаведистів, а решта втекла. Здобуто кулемет, 3 ППШ тощо. 

27. 5. 46 р. в с. Блозів (р!н Рудки, Дрогоб .обл.) група 
повстанців натрапила на більшовицьку засідку. Після корот! 
кого, але завзятого бою більшовики, залишивши 1 вбитого й 
1 пораненого, панічно втекли. 

27. 5. 46 р. в с. Бобівці (р!н Сторожинець, Чернів. обл.) 
повстанці зліквідували участкового НКВД. 

У травні повстанці роззброїли станицю «стрибків» у с. 
Блудни* (р!н Межирічі, Рівен. обл.). Здобуто 1 кулемет, 1 авто! 
мат і рушниці. 

У травні 1946 р. повстанці роззброїли станицю «стриб! 
ків» у с. Крилів (р!н Корець, Рівен. обл.). Вбито 2 енкаведи! 
стів. Здобуто 1 кулемет, 1 ППС, 1 ППШ, 2 МП, 20 рушниць, 
80 ґранат тощо. 

У травні 1946 р. повстанці зробили наскок на м. Межи! 
річі (Рівен. обл.). Забрано міську друкарню. 

У травні 1946 повстанці знищили на шляху Корець!Рівне 
9 ворожих автомашин, при чому вбито 1 капітана НКВД, 3 
лейтенантів. Здобуто 2 ППШ, 4 рушниці, 6 пістолів. Одночас! 
но затримано транспорт з 150 коней. Їх зареквізовано для пов! 
станців. 

* В ориґіналі: Блудни (тепер — Світанок, Корецького р!ну). 
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У травні в с. Анівка (р!н Корець) повстанці роззброїли 
станицю «стрибків». Здобуто зброю. Убито 1 енкаведівського 
лейтенанта й 1 рядового а. 

У травні в с. Янінці (р!н Межиріччі) повстанці під час 
засідки взяли в полон капітана НКВД. 

1. 4. 46 р. боївка відділу Сурма зліквідувала станицю 
«стрибків» у с. Текуча  (р!н Ябло ів, Станисл. обл.). 

4. 4. 46 р. боївка відділу Сурма в райцентрі Яблонів 
зліквідувала рай нового резидента аґентури НКВД та 1 енка! 
ведиста. 

4. 4. 46 р. в с. Ракобовти (р!н Бу ьк, Львів. обл.) пов! 
станці роззброїли станицю «стрибків». 

6. 4.  46 р.  підвідділ ім.   Богуна  наскочив  на  станицю 
«стрибків» у с. Брустур  (р!н Косів, Станиславів. обл.). «Стриб! 
ків» розігнано, здобуто зброю. Одночасно знищено кіноапарат, 
що мав висвітлювали на селі більшовицький про аґандивний 
фільм. 

6. 4. 46 р. повстанці вбили в с. Чехи (р!н Заболот і, Львів. 
обл.) обласного керівника енкаґебівської аґе тури [Нах]во! 
стача*) Павла. 

7. 4. 46 р. підвідділ Дністер під ком. к!ра Ю. наскочив 
на станицю «стрибків» у с. Річка  (р!н Косів, Станисл. обл.). 
«Стрибків» після короткого бою розігнано. Здобуто кулемет та 
іншу зброю. 

9. 4. 46 р. повстанці розбили станицю  «стрибків»  у с. 
Зеленів (р!н Вашківці, Чернів. обл.). Здобуто зброю. 

10. 4.  46 р.  боївка відділу Сурма  зробила  засідку на 
шляху Космач!Яблонів (Станисл. обл.). Із засідки вбито 1 ка! 
пітана НКВД, 1 ст. лейтенанта й 1 рядового енкаведиста. Здо! 
буто кулемет, автомат і пістоль. У похідній торбі одного з офі! 
церів були важливі поліційні документи. 

17. 4. 46 р. під час наскоку 150 більшовицьких бандитів 
на один рій відділу Сурма б. с. Поли и  (р!  Коломия,  Ста! 
нисл. обл.) від рою, що відступив, відлучилися 4 стрільці. Во! 
ни були змушені прийняти нерівний бій. Б'ючись по!геройськи, 
вони вбили 16 більшовиків і самі загинули. 

18. 4. 46 р. вдень на ринку в м. Миколаїв (Дрогоб. обл.) 
повстанці виконали замах на відомого енкаведиста. 

*)  Нечітке. 
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18. 4. 46 p. в с. Товмач (р!н Куликів, Львів. обл.) енка! 
ведисти обскочили хату, де були к!р Л. і 2 стрільці. В бою 
повстанці вбили лейтенанта і 2 рядових енкаведистів і без утрат 
відступили. 

24. 4. 46 р. відділ Гуцули під ком. к!ра Т. знищив вузько! 
колійку на шляху Рафайлова!Надвірна (Станисл. обл.). Вби! 
то 5 енкаведистів з охорони колійки, здобуто 2 кулемети, руш! 
ниці, амуніцію тощо. 

30. 4. 46 р. в с. Ясенів (р!н Заболотці, Львів. обл.) кіль! 
ка повстанців найшли на засідку НКВД. У бою повстанці вби! 
ли енкаведівського сержанта та важко поранили начальника 
НКҐБ. 

3. 7. 46 р. підвідділ УПА зробив засідку на шляху Над! 
вірна!Станиславів недалеко м. Надвірна. На засідку наїхали 
4 ворожі автомашини з транспортом харчів. Повстанці вбили 
4 енкаведистів, здобули багато консерв і солонини, а автома! 
шини спалили. Більшовицький ґарнізон у м. Надвірна, зачув! 
ши стрілянину, всю ніч провів у суворому поготівлі. Навколо 
міста були виставлені сильні застави, що безперервно освічу! 
вали терен ракетами. Ранком артилерія обстріляла з гармат 
ліси Манявського Скиту, Городище, Гвоздецьку гору. 

5. 6. 46 р. на табір відділу ім. Хмельницького, що квар! 
тирував у лісі б. с. Плаве (р!н Славсько, Дрог. обл.), з двох боків 
наскочили більшовики. Відділ, утративши 1 вбитим, прорвався 
з оточення та відв'язався від ворога, завдаючи йому втрат 7 
вбитими, між ними й командир банди, і кількома пораненими. 

6. 7. 46 р. відділ Булава під ком. к!ра К. на шляху, 
свого просування мав коротку перестрілку з ворогом б. с. Ко! 
ростенко (р!н Хирів, Дрогобицької обл.). Пізніше, о год. 4.20 
б. с. Рудавка заднє забезпечення запримітило, що ворог при! 
ховано й дуже обережно підсувається до відділу. Відділ під! 
пустив його на віддаль 25 м. і відкрив по ньому вогонь, вби! 
ваючи 3 енкаведистів, з к!ром погранзастави з с. Ялове, та 1 
ранячи. Під час дальшого маршу чути було гуркіт авт та по! 
одинокі постріли, що вказувало на те, що ворог проводить бльо! 
каду лісу. О год. 6.15 перша чота відкрила вогонь по ворогові, 
що підступав з!заду. Ворожий наступ затримано. Почався за! 
пеклий бій. Ворог зчинив сильний вереск. Більшовицькі офі! 
цери криком заохочували бійців до наступу. На допомогу пер! 
шій чоті прийшла друга чота. З гучним «Слава» повстанці ру! 
шили в протинаступ. Після 20!хвилинного завзятого бою ворог 
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заломився й почав відступати. Відділ помаршував далі. Цьо! 
го ж самого дня відділ мав ще 3 короткі, але запеклі бої. У 
цих боях ворог утратив 55 убитими, між ними полковник, 3 ма! 
йори та кілька молодших старшин, і щось із 70 поранених. 

7. 7. 46 р. відділ УПА, вертаючись із мітинґу, проведе! 
ного з населенням с. Камінна (р!н Ланчин, Станисл. обл.), б. 
с. Волосів потрапив на більшовицьку засідку. Притиснений 
повстанськими кулеметами, ворог відступив, залишаючи 4 
убитих. 

7. 7. 46 р. на полях б. с. Кути (р!н Олесько, Львів. обл.) 
підвідділ повстанців мав сутичку з енкаведистами, що, втра! 
тивши 1 вбитим і 1 пораненим, панічно відступили. 

8. 7. 46 р. в с. Рудавка (р!н Хирів, Дрогоб. обл.) на по! 
стій повстанців наскочила банда енкаведистів силою 40 чоло! 
віка. Повстанці звели бій, у якому загинули 2 енкаведисти з 
полковником. 

8. 7. 46 р. відділ Залізні зробив засідку на шляху Над! 
вірна!Отинія (Станисл. обл.) на енкаведівську панцерку, що 
мала вертатися з с. Виноград. Коли о год. 13.30 панцерка на! 
д'їхала, по ній сипнули сильним кулеметним вогнем, і пошко! 
джена панцерка стала. Більшовики мали 6 убитих, між ними 
начальник району НКВД з Отинії Шевчук, капітан НКВД, 
ст. сержант та знаний аґент НКВД  з с. Виноград. 

10. 7. 46 р. у зустрічному бою з енкаведистами в с. Глин! 
ки (р!н Ланчин, Станисл. обл.) стрільці відділу Залізні вбили 
4 енкаведистів. 

10. 7. 46 р. під час вечері в с. Вільшаник (р!н Самбір, 
Дрогоб. обл.) відділ Басейн був заскочений бандою енкаве! 
дистів. Після короткого, але завзятого бою більшовики, втра! 
тивши 6 убитими, панічно втекли. 

10. 7. 46 р. відділ  Сірі переловив на шляху Водники! 
Семиківці (р!н Єзупіль, Станисл. обл.) 3 автомашини, що вез! 
ли континґентове збіжжя. Автомашини розбито, збіжжя роз! 
дано селянам, шоферів відпущено. 

11. 7. 46 р. на заставу відділу УПА в с. Кривотули (р!н 
Отинія, Станисл. обл.) найшла банда енкаведистів, що вибра! 
лися грабувати село. Від вогню повстанських кулеметів банди! 
ти, залишивши на бойовищі 8 убитих, розбіглися. 

15. 7. 46 р. в сутичці з групою енкаведистів б. м. Галич 
(Станислав. обл.) стрільці відділу Сірі убили енкаведівського 
ст. лейтенанта й 1 рядового енкаведиста. 
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15. 7. 46 p. в лісі б. с. Кругів (р!н Олесько, Львів. обл.) 
під час облави банда енкаведистів найшла на постій відділу 
Сіроманці. Зав'язався бій, у якому повстанці вбили 5 енкаве! 
дистів і з утратою 1 убитим відступили. 

15. 7. 46 р. в лісі б. с. Пітрич (р!н Галич) більшовики 
наскочили на табір відділу Сірі. У завзятому бою повстанці 
вбили 7 бандитів і 9 поранили. 

18. 7. 46 р. група повстанців мала сутичку з енкаведи! 
стами в с. Чехи (р!н Заболотці, Львів. обл.). Повстанці вбили 
секретаря комсомолу. 

19. 7. 46 р. в с. Острівець (р!н Олесько, Львів обл.) пов! 
станці знищили участкового НКВД і 2 енкаведівських аґентів. 

20. 7. 46 р. підвідділ Басейн зробив засідку б. с. Черхава 
(р!н Самбір, Дрогоб. обл.), куди мала вертатися банда енка! 
ведистів із с. Сприня. Незабаром над'їхали 2 підводи енкаве! 
дистів.  По них відкрито вогонь.  Зав'язався бій.  Більшовики 
мали 5 убитих, між ними ст. лейтенанта, та 1 пораненого. Здо! 
буто зброю. 

21. 7. 46 р. відділ ім. Хмельницького наскочив на ста! 
ницю «стрибків» у с. Гнила (р!н Бориня, Дрогоб. обл.). Ста! 
ницю спалено, вбито участкового НКВД. 

27. 7. 46 р. боївка відділу ім. Хмельницького роззброїла 
«стрибків» (т. зв. дружинники) в. с. Латірна (Закарпатська 
обл.) і провела пропаґандивну гутірку з селянами. 

29. 7. 46 р. відділ Залізні зробив наскок на спиртзавод 
у м. Товмач (Станислав. обл.). Спиртзавод зруйновано. 

 
*** 

ПОСТАВА   УКРАЇНСЬКИХ   МАС 
СУПРОТИ  БІЛЬШОВИЦЬКИХ  ОКУПАНТІВ 

В сучасній боротьбі українського народу за своє визво! 
лення окреме місце треба відвести участі в ній українських 
широких народніх мас. Поперше, це треба зробити тому, що в 
сучасній визвольній боротьбі українського народу широкі маси 
щодня виявляють нечувану дотепер в історії України й небу! 
денну в історії інших поневолених народів жертвенність, геро! 
їзм і політичну виробленість, а подруге, тому, що в цій бороть! 
бі українським народнім масам в умовах більшовицької дій! 
сности доводиться надзвичайно дорого платити. 
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У попередніх розділах цієї статті ми навели достатню 
кількість прикладів варварських репресій більшовиків, масово 
стосованих до якнайширших українських мас. Переживана ук! 
раїнським народом дійсність, дає їх багато!багато разів біль! 
ше. На українських землях під більшовиками саме мільйонам 
безборонних жінок, дітей, старих доводиться зазнавати найва! 
жчих ворожих ударів, тримати немов першу бойову лінію укра! 
їнського національно!визвольного фронту. Поза тим успішна 
боротьба УПА й українських організованих революцюнерів! 
самостійників без будь!якої іншої допомоги, і хоч би якогось 
запілля, цілковито залежить від підтримки їх, від широких на! 
родніх мас. І коли український революційно!визвольний рух 
3 роки в умовах більшовицької дійсности залишається незни! 
щимим, коли він, не зважаючи на людські жертви, швидко по! 
повнює свої лави й не послаблює своєї діяльности, то це озна! 
чає, що він таку підтримку українських мас має. Далі, це озна! 
чає, що ввесь український народ в умовах більшовицької дій! 
сности бореться не менш витривало, завзято й по!геройськи, 
як бійці УПА й українські організовані революціонери. 

І дійсно, впродовж довгих трьох підбільшовицьких років 
українські маси ні на момент не відмовили допомоги україн� 
ському підпіллю, УПА. Вони підтримували революційно�ви� 
звольну боротьбу всіми засобами. Поголовний континґент хар! 
чових та інших продуктів для рідної армії й підпілля, голов! 
ний грошовий податок, який добровільно складає українська 
суспільність, хоч відчувається щораз більша нужда, спричи! 
нена окупантським грабежем, — це перший конкретний доказ 
цієї підтримки. Другий — це кожночасна допомога всієї су! 
спільности українським революційним кадрам притулком, роз! 
відкою, допомога у бойових і революційних діях, новими ка! 
драми. 

Сталінські окупанти, яким добре відома підтримка укра! 
їнського революційно!самостійницького руху від широких мас, 
за допомогою жорстоких репресій зразу намагалися розколоти 
єдиний протибільшовицький фронт українського народу й укра! 
їнського підпілля. Вони за найменшу підозру в підтримці укра! 
їнського революційно!визвольного руху провадили варварські 
облави, палили цілі села, брали закладників, вивозили на Си! 
бір, знущалися з рідні, стріляли (напр., кожного того, в кого 
НКВД знайде криївку, навіть порожню, або застане вдома під! 
пільника, без суду розстрілює, вкидає в огонь, мордує, або, в 
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найкращому разі, по!нелюдськи б'є, катує й арештує, одночас! 
но конфіскуючи майно і спалюючи господарство). Але протя! 
гом трьох років всі енкаведівські репресії виявилися безушіш! 
ними. Тому й сталінські окупанти вирішили остаточно заломи! 
ти спротив мас під час зимової бльокади 1946 р. 

Українським масам довелося витримати найжорстокішу 
пробу. Вони витримали її найвищою мірою по!геройськи. Хоч 
як шалів терор, хоч як лютувало НКВД, українські народні 
маси ні на момент не переставали допомагати підпіллю, ні на 
момент не зневірилися в правильності визвольної боротьби, в 
її успішному закінченні. Українські народні маси виявили ве! 
личезну національну солідарність, громадську дисципліну. Ча! 
сто ціною свого власного життя вони боронили підпільних та! 
ємниць, документів, підпільників.   

Вони мужньо відпирали всі терористичні намагання НКВД 
організувати аґентуру. Постава українських народніх мас су! 
проти терору, стосованого більшовиками під час зимової бльо! 
кади 1946 p., — це одна з найсвітліших сторінок визвольної 
боротьби українського народу. 

Варварський терор дав більшовикам цілком протилежні 
наслідки ніж вони сподівалися. Він не заломив мас, але їх 
ще більше загартував, ще більше згуртував навколо револю! 
ційного підпілля, навколо УПА. Українські маси, переживши 
всі знущання, що дотепер навіть не могла собі уявити людська 
уява, забули, що таке страх. 

Побачивши оголені з усього людського «методи» ста! 
лінських окупантів, вони до кінця навчилися ненавидіти оку! 
пантів та безмежно дорожити ідеєю власної держави. 

Навчені важким досвідом українські маси збагнули всі 
енкаведівські підступні прийоми та навчилися з ними боротися. 

У лютій боротьбі українські маси наочно побачили, що 
значить солідарність, витримка, завзяття; вони побачили, що 
скрізь там, де суспільство має їх, НКВД безсиле. Українські 
маси все це навчилися цінити й їх остаточно засвоїли. 

Ми подамо кілька конкретних прикладів, характеристич! 
них для постави українських мас супроти більшовицьких оку! 
пантів. 

У січні 1946 р. в с. Олексинці (р!н Борщів, Терноп. 
обл.) евкаведисти страшенно робили господиню, у якої натра! 
пили на сліди перебування повстанців. Не зважаючи на не! 
людські тортури, жінка нікого не видала. 
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В січні 1946 p. в с. Крупське (р!н Миколаїв, Дрогоб. 
обл.), зайшов п'яний енкаведист і зажадав горілки, при чому 
по!хуліганськи поводився та ображував національну честь при! 
сутніх. Обурені такою поведінкою, присутні селяни кинулися 
на нього й убили його. 

16. 1. 46 р. в с. Антонівка (р!н Шумськ, Терноп. обл.) 
більшовики тортурами намагалися дістати вадомості від не! 
письменного селянина Данилюка Івана про його синів!револю! 
ціонерів та про машину до писання, що її у нього знайшли. 
Тоді більшовики застрілили його й тіло підмінували, чекаючи, 
може, що по тіло батька прийдуть сини. 

7. 2. 46 р. в с. Раківчик (р!н Коршів, Станисл. обл.) бан! 
дитам НКВД пощастило спровокувати молоду селянку, яка, 
думаючи, що вони українські повстанці, подала їм деякі відо! 
мості. Коли вона зорієнтувалася, що це енкаведисти, разом з 
6!річною дитиною кинулася у криницю.  

  27. 3. 46 р. в Дерманському лісі (р!н Острог, Рівен. обл.) 
більшовики відкрили криївку, в якій був. д. Грибок, один із 
найстарших революціонерів на цьому терені, сам родом із с. 
Дермань. З двох його дітей син поліг в УПА, а донька, зв'яз! 
кова ОУН, арештована, під час тортур заявила більшовикам: 
«Нічого не скажу, не зраджу». Більшовики її мордували. Ко! 
ли енкаведисти, що оточили криївку д. Грибка, пропонували 
йому здатися, він відповів: «Мої діти впали за волю України, 
не зрадили, і я вам, кати, живим не здамся». З вигуком «Сла! 
ва Україні» він застрілився. 

На Великодні Свята молодь Самбірщини, як і скрізь на 
українських землях, відновила і прибрала всі могили полеглих 
українських повстанців, хоч знала, що за це неодмінно спадуть 
на село репресії. Одночасно старше громадянство з власної во! 
лі приготувало багаті дарунки для українських революціоне! 
рів і повстанців. 

30. 4. 46 р. в с. Верхобуж (р!н Підкамінь, Львів. обл.) 
більшовики примусово організували станицю «стрибків» із 20 
місцевих селян. Коли новоспечені «стрибки» прийшли зі збро! 
єю додому, їхні жінки прийняли їх із найбільшим обуренням. 
Вони відібрали в чоловіків зброю та віднесли її в сільраду. Зга! 
дані «стрибки» більше зброї не брали. 

В червні селяни с. Вільшани (р!н Самбір, Дрогоб. обл.) 
відмовилися йти на працю до радгоспу. Коли один з більшо! 
вицьких  гайдуків зайшов  у  хату  однієї жінки,  щоб вигнати 
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на «панське» її сина!підлітка, жінка коцюбою випхала йото з 
хати. 

16. 4. 46 р. в лісі б. с. Рогізно  (р!н Жидачів, Дрогоб. 
обл.) більшовики знайшли криївку, в якій були три цивільні 
селяни. Щоб не здатися живими в руки окупантів, вони ро! 
зірвалися ґранатами. 

17. 4. 46 р. в с. Страшевичі  (р!н Самбір, Дрогоб. обл.) 
на більшовицьку засідку натрапили 3 дівчини, які несли пов! 
станцям у ліс їсти. Хоч їх по!нелюдськи катували, жодна з них 
не зрадила місця постою повстанців. 

8. 4. 46 р. в с. Липянка (р!н Рожнітів, Станисл. обл.) 
одна жінка без жодної зовнішної інспірації виконала замах на 
провокатора Кармелюка. Коли він спав, вона відбезпечила йо! 
го власну ґранату, від якої він загинув. 

В липні 1946 p., коли треба було вбити двох участкових 
НКВД в Дрогобиччині, добровільно зголосилося 3 селян, де! 
мобілізованих ЧА. Вони виконали замах опівдні в приміщенні 
сільради в с. Гаї Нижні (р!н Дрогобич). 

8. 7. 46 р. в с. Тур'є (р!н Стрілки, Дрогоб. обл.) енка! 
ведисти грабували у господині Малинкович Марії масло та яй! 
ця. Господиня вихопила в них масло з рук і кинула його на 
землю, а яйцями обкидала їх самих. 

14. 8. 46 р. в с. Пшеничник (р!н Вигода, Станислав. обл.) 
енкаведист піймав на дорозі дівчину, що несла шиття. Він при! 
чепився до неї, думаючи, що вона несе щось для «бандерівців». 
Дівчина, не озиваючись, утекла до близької хати своєї сестри. 
Енкаведист пішов за нею та не переставав присікуватися. Тоді 
сестра дівчини Гладун Анна взяла палицю та почала бити біль! 
шовика, енкаведист прикликав з ґарнізону допомогу й аре! 
штував дівчат. В ґарнізоні їх страшенно били. 

У геройській поставі українських мас супроти більшо! 
вицьких окупантів, зокрема треба відмітити поставу широких 
мас українського жіноцтва, що своєю революційністю часто мо! 
білізує на спротив окупантові все своє оточення, своєю повною 
посвяти підтримкою робить величезні послуги українському під! 
піллю, є незрівняним кольпортером революційної літератури, 
безстрашним і зручним пропаґатором українських революцій! 
них ідей.         

Також треба відмітити величезний вплив усієї жорсто! 
кости життєво!революційної школи на українську молодь і ді� 
твору. Хоч як  анормальні умовини, за  яких їм доводиться жи! 
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ти в більшовицькій дійсності, ці наймолодші українці не лом! 
ляться, вони з захопленням включаються у революційно!ви! 
звольні змагання, щоденно дають історії українського рево! 
люційно!визвольного руху сотні імен героїв. Їм теж доводиться 
зазнавати якнайжорстокіших репресій. На українських землях 
під більшовиками НКВД щодня заарештовує, вивозить, катує 
та розстрілює сотні й тисячі українських дітей. 

Ми подаємо кілька прикладів про переслідуваная й ге! 
ройства дітей і молоді. 

5.11. 45 р. в с. Ковалівка (р!в Яблонів, Станислав. обл.) 
НКВД арештувало 17 хлопців з 1929, 1930 і 1931 pp. В тюрмі 
всіх страшно катували. Виривали нігті й зуби. Закидували їм 
переховування зброї. В цій самій справі арештували 2 мало! 
літніх хлопців у с. Стопчатів і 7!ох у с. Уторопи (вище згада! 
ного р!ну). 

2. 12. 46 р. в с. Петрилів (р!н Товмач, Станислав. обл.) 
енкаведисти вбили 15 річного хлопця Сав'юка Василя. 

5. 12. 45 р. в с. Михайлівка (р!н Дедеркали, Терноп. 
обл.) НКВД арештувало між іншим 10!річного хлопчину. 

11. 11. 46 р. в с. Черкащина (р!н Білобожниця, Терноп. 
обл.) школярі повиколювали очі на всіх портретах Сталіна. Та! 
кі ж випадки трапляються в кожному селі, хоч НКВД суворо 
карає винуватців. 

19. 7. 45 р. група енкаведистів заарештувала з с. Мишин 
(р!н Печеніжнн, Станислав. обл.) двох 15!річних хлопців: Тим! 
кова Івана й Атаманюка Михайла. Їх вивели за село й там роз! 
стріляли. Атаманюк Михайло, який був важко поранений в 
голову, але ще жив, по якомусь часі очуняв і ще зміг доповзти 
до хати свого дядька, де зізвав, що більшовики, ані їх не до! 
питували, ані про ніщо не питалися, лише зразу постріляли. 
По кількох годинах муки хлопець помер. 20. 7. в цьому ж 
селі більшовики заарештували ще 12 малолітних хлопців: Сту! 
шака Василя — років 14, Макущажа Миколу — років 16, Ма! 
дяника Івана — років 16, Кавацюка Дмитра — років 14,Коль! 
цюка Миколу — років 15, Обущака Федора — років 14, Ата! 
манюка Миколу — років 18, Покотюка Василя — років 16, 
Максимюка Миколу — років 15, Мочернюка Миколу — років 
15, Максимюка — років 16, Вінтонюка Петра — років 16. 

В січні 1946 р. під час масових арештувань у м. Ковель 
НКВД заарештувало дуже багато шкільної молоді. 
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8. 2. 46 p. в с. Тарнавка (р!н Журавно, Дрогоб. обл.) 
вночі енкаведисти напали на хату Кацедана Петра та тут зґвал! 
тували і заразили 14!річну Зендровську Марію. 

26. 3. 46 р. в с. Соколи (р!н Буськ, Львів. обл.) під час 
масових арештів НКВД арештувало теж Тихого Михайла, ро! 
ків 13, і Богушку Степанів, років 12. Їх по!нелюдськи катували. 

6. 4.  46 р.  в с.  Синягівка   (р!н  Збараж,  Терноп.   обл.) 
більшовики відкрили криївку, в якій було 4 молодих хлопців 
з 1929 р. народження і  2 молоді дівчини.  Всі вони крилися 
тому, що їхні брати перебувають у повстанцях, а батьки виве! 
зені на Сибір. Єдина зброя, що її вони мали була 1 рушниця 
з 10!ма набоями. Всі юнаки герої пострілялися з цієї одної 
рушниці. 

7. 5. 46 р. в с. Миньків  (р!н Верба, Рівен. обл.)  енка! 
ведисти  зловили  Мельничука  Олексу,   з   1932р.   народження, 
якого, випитуючи про сестру!революціонерку, по!звірськи кату! 
вали й арештували. 

10. 5. 46 р. енкаведисти з ґарнізону в с. Олеша (р!н 
Товмач, Станисл. обл.) робили перевірку лісу біля цього села. 
Не знайшовши «бандерівців», вони зловили пастушків, що пас! 
ли худобу. Дітей по!нелюдськи всю ніч били, щоб вони призна! 
лися, чи носили повстанцям їсти та чи вели для них розвідку. 
Діти ні в чому не признавалися. 

13. 5. 46 р. в с. Олешків (р!н Товмач) енкаведисти аре! 
штували 4 хлопців!підлітків, які викрали  в  них  кулемет. 

В травні 1946 р. енкаведисти так по!нелюдськи били 12! 
річну арештовану Лаврик Евдокію з с. Верхня (р!н Войни! 
лів, Станислав. обл.), що вона пролежала після звільнення 
кілька місяців у ліжку. 

1. 6. 46 р. в лісі б. с. Голубиця (р!н Підкамінь, Львів, 
обл.) енкаведисти арештували кількох пастухів, які майже з! 
під рук вирвали в них і заховали, щоб передати повстанцям, 
віднайдені більшовиками речі з підпільного маґазину. 

3. 6. 46 р. біля присілків Стринзанець, Бортники, Красник 
(р!н Заболотці, Львів. обл.), на пасовиську, НКВД арештувало 
пастушків, від яких надаремно хотіло довідатися щось про пов! 
станців. 

6. 6. 46 р. в с. Воютичі (р!н Самбір, Дрогоб, обл.) ста! 
лінські опричники вбили, а потім порізали багнетом 16!річ! 
ного хлопця. 
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26. 6. 46 p. в с. Перевозець (р!н Войнилів, Станислав. 
обл.) еикаведисти, що робили засідку, вбили 16!річного хлоп! 
ця. 20. 5. 46 р. в с. Гозіїв (р!н Болехів) — 12!річного. 

В червні 1946 р. в с. Кінчаки (р!н Єзупіль, Станислав. 
обл.) більшовики зловили 10 хлопців, яким казали вступати до 
комсомолу. Коли ці відмовилися, їх пороздягали до нага й 
позамикали в льоху. По 24 годинах по одному випускали й пи! 
талися, чи вже «надумалися». З 10 хлопців тільки двох (За! 
вада Остап і Чумак Василь) вступили до комсомолу. 

В червні в одному селі Хирівського р!ну малий хлопчи! 
на знайшов заржавлену, без маґазинка пістолю «Токарєва». 
Він вичистив її і випробував. Потім заклав у цівку один на! 
бій і цим одним набоєм убив енкаведиста, здобувши в нього 
ППШ і наган. 

18. 7. 46 р кілька енкаведистів напали на 10!річну дів! 
чину!пастушку б. с. Витків (р!н Вигода, Станислав. обл.). Її 
ґвалтували і ґвалтуванням замучили. Вмерлу залишили на 
пасовиську. 

В цім місці окремо треба зупинитися на великій еволю! 
ції, яку за останні роки пройшли східньо!українські маси. Що! 
до них ми можемо ствердити, що скрізь, де тільки змогло дійти 
українське революційне слово або правдива інформація про 
український визвольний рух, де населення хоч раз зустріча! 
лося з українськими повстанцями, воно завжди з довір'ям ві! 
тає їх, радо приймає у хату, допомагає розвідкою і співпра! 
цею. Навчене довгорічною більшовицькою дійсністю, це насе! 
лення, порівнюючи до західньо!українських мас — куди обе! 
режніше. Та все таки воно, 30 років годоване самою тільки 
брехливою більшовицькою урядовою пропаґандою й по!звірськи 
винищуване НКВД, тепер щораз ширшою хвилею включається 
в активну боротьбу за побудову УССД.     

В цілому найкраще відображають поставу широких схід! 
ньо!українських мас до українського революційно!визвольного 
руху слова одного колгоспника з Житомирської області: «Бан! 
дерівці» — це та правильна партія, яка хоче самостійної Украї! 
ни. А те, що говорить про них  власть, те все брехня». 

Зокрема велике значення для національно!революційно! 
го освідомлення більш під цим оглядом відсталих деяких віток 
українського населення мали відбуті в 1946 р. бойово!пропа! 
ґандивні рейди УПА у Пінську, Берестейську, Закарпатську та 
інші області.  І на півночі, і на півдні українські повстанці за! 
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знали однакового прихильного прийняття. Населення північних 
окраїн, українське й білоруське, хоча у наслідок свого геогра! 
фічного положення й довгорічного окупантського гніту темне 
й бідне, ставиться до сталінських посіпак і їхніх вислужни! 
ків крайньо ворожо. Воно аж ніяк не мириться з більшовиць! 
кою окупацією. Коли на ці терени приходять українські пов! 
станці (Берестейська й Поліська області БРСР), селяни добу! 
вають заховану зброю і проводять разом з повстанцями або 
на власну руку революційні акції. Вони палять сільради (с. 
Дідьковичі, р!н Антопіль, Берест. обл.) або принаймні вистрілю! 
ють, щоб завдати страху енкаведистам. В с Новосілки (р!н Ди! 
вин, Берест. обл.) селяни вбили енкаведівського аґента. У зв'яз! 
ку з революційними настроями населення на весні 1946 р. мі! 
сцева влада на Пінщині видала зарядження, що хто говори! 
тиме про можливу війну, буде покараний 5!річним ув'язненням. 
Інші обставини, але те саме гноблення — і на південно! 
західній окраїні— Закарпатті. Тут сталінські окупанти довгий 
час намагалися грати ролю справжніх «визволителів». На За! 
карпатті вони не провадили насильної бранки до ЧА, не накла! 
дали зразу ні континґентів, ані інших більших державних тя! 
гарів, привозили до кооперативи розмірно!багато всяких това! 
рів. До населення ставились людяніше. Цим способом вони на! 
магались з'єднати собі широкі маси громадянства. Одночасно, 
боячись і тут впливу українських революційних організацій, 
безперервно вели оплюгавлюючо!наклепницьку пропаґанду про! 
ти українського революційно!визвольного руху, яку баламуче! 
не більшовицькою поведінкою населення до деякої міри почало 
сприймати як правдиву. Та більшовицько!закарпатська ідилія 
швидко скінчилася. Почалися континґенти, грабежі, вивози, 
знущання. Населення час від часу зустрічалося з повстанця! 
ми, що приходили туди як рейдуючі відділи УПА, або й з мі! 
сцевими революціонерами. Від них довідувалося про більшо! 
вицьку політику по всій Україні. Закарпатці почали розуміти 
більшовицьку хитрість, навчилися ненавидіти окупанта. Вони 
почали цуратися більшовицьких клюбів, організацій, імпрез, са! 
ботували урядові зарядження. Напр., у с. Калини всі недавно 
завербовані комсомольці урочисто попалили свої виказки й роз! 
в'язали місцеву клітину комсомолу. Таке ж діється теж з на 
початку дійсно добровільно змобілізованими відділами т. зв. 
дружинників (сільська самооборона), які були придумані, як 
«оборона» проти «бандерівців» і які тепер майже скрізь край! 
ньо ворожо до більшовиків наставлені. 
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Для характеристики настроїв на Закарпатті ми спинимо! 
ся на рейді відділів УПА в Закарпатську область 16!31. 8. 1946 
р. Траса рейду виносила 300 км. Відділ побував у Турянсько! 
му й Волівському районах. Він провів ряд мітинґів із населен! 
ням сіл, напр., Дубове, Калини, Вишкіл, Новоселиця, Луг, Тере! 
шул, Колочава!Лаз та інших. Проведено теж ряд гутірок та 
зустрічей. На такі гутірки, зокрема, було використане кожно! 
часне квартирування відділу в окремих селах. 

Поява повстанців була для українців Закарпаття важ! 
ливою подією. Пригноблені, руйновані й тероризовані сталін! 
ськими окупантами з відкритими обіймами привітали рідне вій! 
сько, масово брали участь у повстанських зібраннях, приймали 
повстанців, чим тільки мали, заявляли свою солідарність з ре! 
волюційно!визвольними діями українського підпілля. Прикла! 
дом цього хай буде кілька нижченаведених даних. 

Після закінчення мітинґу б. с. Німецька Мокра до ко! 
мандира відділу підійшов один учасник мітинґу, сам із с. Д., 
та почав казати: «В моєму селі є нас 40 чоловік, що прийшли 
з чеського леґіону. Всі маємо зброю. Почувши про вашу бо! 
ротьбу, ми хочемо разом з вами воювати, бо далі не можливо 
жити в більшовицькій неволі. Ми маємо теж своїх підстаршин. 
Ми створили б самі боївку, та знаємо, що з вами краще. Тому, 
або візьміть нас із собою, або порадьте, як нам бути». 

По закінченні мітинґу в с. Колочава!Лаз до командира 
відділу підійшов дуже законспіровано молодий хлопець і виклав 
так справу: «Я не можу дивитися на таке знущання більшо! 
виків з нашого народу. Мені болить серце, коли погляну, як 
ті прокляті гуляють на нашій землі. Я вирішив боротися за 
здобуття української держави або загинути. Арештуйте мене 
зараз, щоб не наражувати моєї родини, і забирайте з собою». 
Після закінчення цієї промови до командира прийшов ще ін! 
ший юнак та просив дати або хоч позичити йому зброї, щоб 
він міг забити голову сільради, явного енкаведівського аґента. 

В с. Л. до проходячих повстанців звернулися жінки мі! 
сцевих «дружинників», щоб домовитися з повстанцями про кон! 
спіративну зустріч з їхніми чоловіками. Зорганізована зустріч 
із «дружинниками» пройшла в дружній атмосфері. «Дружин! 
ники» заявили, що в їхньому районі ніхто з «дружинників» не 
стріляв би на українських повстанців. «Дружинникам» багато 
оповіджено про нашу боротьбу, подано інструкції. 
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З  УКРАЇНСЬКИХ  ЗЕМЕЛЬ  ЗА  ЛІНІЄЮ  КЕРЗОНА 

Увесь 1945 рік за т. зв. лінією Керзона для українсько! 
го населення пройшов під знаком насильної переселенчої акції, 
яку заплянували аґентурний польський «уряд» і такий же — 
аґентурний «уряд» т. зв. УРСР, коли понад 1 мільйон україн! 
ців, опинилися в сучасній «польській» державі. Жорстока на! 
сильницька переселенча акція зразу ж викликала якнайрішу! 
чіший опір усієї української суспільности за лінією Керзона. 
Споконвіку замешкалі тут українці не тільки не хотіли «добро! 
вільно» переселюватися, як цього захотіли кремлівські можно! 
владці та їхні варшавські аґенти, і навіть під найжорстокішим 
натиском не давалися викидувати з рідних хат. На боці народу 
стало українське революційне підпілля, а насамперед збройні 
військові відділи УПА. 

1945 рік не дав перемоги дивізіям ВП (войско польське) 
з їхнім модерним польовим озброєнням, танками й літаками, 
та всіляким іншим польсько!більшовицьким офіційним і неофі! 
ційним збройним бандам. Українське населення, а передусім 
ті, що з природи речі перші підпадали під ворожий терор — 
діти, старі, жінки — ввесь цей рік зазнали нечуваних переслі! 
дувань і знущань, були свідками і ставали жертвами страхіт! 
ливих мордів, більшу частину року прожили в лісових нетрях, 
сховищах, у нужденних землянках, випорпаних у згарищах, 
та все таки не здавалися. На порозі 1946 р. плян переселення 
не був виконаний; більшість української людности залишилася 
на своїх місцях. 

Тому й 1946 рік скрізь почався надзвичайно посиленими 
діями ВП та інших польсько!більшовицьких збройних форма! 
цій, насамперед використовуючи зимовий час проти українсько! 
го підпільного руху, а передусім проти УПА, а далі посиле! 
ним терором та знущанням з української людности. В такий 
спосіб польсько!більшовицькі опричники намагалися «підгото! 
вити ґрунт» для поновлення переселенчої акції. Скрізь відбу! 
лися генеральні прочіски лісів, проводжувані групами по 100! 
150 чоловік, за участю панцерок, літаків. Ліси обстрілювано 
важкою зброєю й літаками. Одночасно стосовано масові обла! 
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ви й бандитські напади на українські села. В усіх цих «акціях» 
ВП та інші польські банди часто підтримувало НКВД. 

19. 1. 46 р. в с. Добра ( . Ярослав) польська банда 
замордувала 28 українців, між ними дітей, жінок, старих. Одно! 
го з селян бандити розіп'яли на хресті. 

23. 1. 46 р. о год. 4!ій ранку банда  ВП оточила село 
Ратнавиця  (пов. Сянік). Солдати зразу кинулися грабувати й 
забирати курей, хатнє майно, ловили й били до крови чоло! 
віків. На людей, що тікали від напасників,  стріляли.  Вбили 
господар  Мазуря Н. та каліку Котика Миколу. ого почетвер! 
тували. Молодого хлопця Біласа Степана та його батьків при! 
в'язали до лави і страшно мучили, між іншим вбиваючи в п'яти 
розпечені голки. Кі ець!кінцем, батьків пустили, а сина забра! 
ли з собою.    Багатьох селян  зв'язали шнурами та тримали 
роздягненими 5 годин на снігу. Арештували 14 чоловіків, з яких 
кількох замордували зразу в лісі. Цього ж дня замордували 
2 чоловіків у с. Долежівці, а 9 заарештували. х, страшно ска! 
тованих, повезли в с. Буківське. Дорогою кількох замордували, 
їдучи через ело, глумились з арештованих, співали: «Ще не 
вмерла Україна». 

21. 4. 46 р. щось із 100 бандитів ВП з погра застави з 
Яселка та Яслиськ наїхали на с. Вислік Дол. (пов. Сянік). Зра! 
зу кинулись грабувати село. Забирали все, що попало їм під 
руки — худобу, збіжжя, взуття, одяг, харчові продукти. Замор! 
дували 7 осіб (3 жінки, 2 дітей молодших 10 р ів, 2 чолові! 
ків). Поранили 3 особи. Крім цього, багато людей побили й по! 
калічили. Відходячи, спалили 33 хати. Заалярмова а сотня 
УПА вже їх у селі не застала. Тільки чота к!ра Г. е на! 
здогнала їх  в перестрілці 2 убила, 1 зловила, інші в іли 
втекти. 

24. 1. 46 р. банда ВП з с. Буківського напала на с. Кар! 
ликів (пов. Сянік). Вона дуже пограбувала село та вбила 2 
особи з!поміж цивільного населення. Вночі ця сама банда знову 
напала на це ж село. З нею бу  теж цивільні польські покидь! 
ки з с. Буківсько. Всі вони кинулися грабувати й мордувати. 
Замордували 17 осіб, між ними 80!річного священика з жінкою, 
дочкою та 4!річною внучкою. Помордовані мали полом і ру! 
ки, ребра, повиколювані очі, повідрізувані носи й вуха. Всіх 
цих тортур завдавали жертвам перед смертю, а щойно пізніше 
дострілювали. Багато людей лишилось пораненими, покаліче! 
ними, з поломаними руками, ногами, повибиваними зубами. 
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7. 2. 46 p. в с. Люблинець Новий (пов. Любачів) ВП 
проводило облаву. На втікачів з села стріляло. Застрілено Кач! 
марик Єву. Арештовано 6 чоловіків, яких відведено до Томаше! 
ва. Солдати по!бандитськи грабували в населення худобу, дріб, 
одяг, а навіть прядки, відра, шнури від криниць. 

12. 2. 46 р. до сс. Новий і Старий Люблинець знову при! 
було мало не 300 чоловік ВП з двома танкетками. Під час об! 
лави застрілили Вапляка, років 38, Гарасима — років 18, Вав! 
ринкевича — років 12. 

15. 2. 46 р. до с. Заставне (пов. Ярослав) приїхала бан! 
да ВП, яка кинулася грабувати село. Між іншим, грабуючи, 
забрали 20 корів, 14 коней тощо. На банду наскочив відділ 
УПА та звів з нею бій. Полякам прибула сильна допомога. 
Відділ, із утратою 3 вбитими, мусів відступити. Ворог мав 15 
вбитих і багато поранених. Після бою поляки спалили частину 
села та розстріляли 9 мирних селян: Губича Івана, Цєнкого 
Івана; Галаса Миколу, Копанського Гриця, Зайця Дмитра — 
років 13, Заставного Олексу, Піскора Михайла, Галаса Юрія, 
Рожанського Василя — років 65, важко поранили. 

13. 3. 46 р. в с. Млини (пов. Любачів) 300 чоловік ВП 
озброєні 2 ґранатометами, 1 «Максимом», легкими скоростріла! 
ми і крісами провадили облаву. На людей, які втікали з се! 
ла, стріляли, хто не волів утекти, того по!нелюдськи били та 
випитували про «бандерівців». Солтиса з цього села так поби! 
ли, що він у їх руках помер. Труп його прив'язали до коня й 
волочили по селу. Сильно грабували людей, Пограбували та 
зруйнували церкву. Арештували 20 чоловік (переважно старих 
господарів і молодих дівчат). 

9. 4. 46 р. 120 чоловік енкаведистів з Грубешова (між 
ними 26 кіннотників), обскочили с. Войславичі. Під час утечі 
селян одну особу вбили, а другу важко ранили. Пізніше, під 
час розшуків по полі, енкаведисти знайшли й цього раненого 
та пострілами у груди застрілили. Скрізь по хатах, господар! 
ських забудуваннях і городах проводили докладні труси. Нареш! 
ті все населення зігнали під громадський дім, поставили в 
чергу та що п'ятого били залізними палицями. До крови поби! 
ли теж інших людей. 

6. 4. 46 р. відділ кіннотників НКВД переїжджав через 
с. Довжнів (Грубешівщина). Селяни, що верталися з церкви, 
зауважили більшовиків і кинулися тікати в поля. Енкаведисти 
доганяли їх і рубали шаблями, відрубуючи  руки, рубаючи по 
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головах, а пізніше дострілювали, інших стріляли в бігу. Так 
замордували між іншим селян Мирона Петра, Матвіїшина Фе! 
дора, Бойчука Івана, Марціна Корнила. 

Після такої підтотовки в багатьох селах наприкінці люто! 
го, а в більшості терену в березні, одночасно з терористичними 
акціями почалася нова хвиля виселювання. Українському на! 
селенню, яке не хотіло дати себе вирвати з рідного ґрунту, 
знову треба було тікати з рідних хат і з дрібними дітьми, з ху! 
добою ховатись по лісах та всіляких нетрях. Це діялося ще май! 
же серед зими й було дуже важко. 

Почалося від Перемишля. Ось кілька картин з цієї акції. 
28. 2. 46 р. до с. Грозьова приїхало 200 чоловік ВП ви! 

селювати село. Одначе, хати були порожні, бо люди ще попе! 
реднього дня, сподіваючись переселенської акції, хоч була стра! 
шна сніговія, повтікали цілими родинами з худобою в ліси, а 
частково на довколишні села. Розлючені жовніри безжалісно 
били тих, яких все таки застали. Для цього кожен з них, 
крім автомата чи рушниці, був ще «озброєний» довгою міцною 
палицею. Між іншим, важко побито 65!річну польку Кухар! 
ську Катерину (її тіло було все чорне від побоїв). Зловлено 
й забрано всього 20 родин, але за кордон виїхало тільки 5, бо 
інші повтікали дорогою. 

1. 3. 46 р. приїхало в це село знову 200 ВП. Вони по! 
водились так само жорстоко, як і попереднього дня. Зловили 
11 родин, з яких тільки 3 дійсно виїхали до СРСР. 2 і 4. 3. 
акція тривала далі. 4. 3. 46 р. вбито 3 селян. Населення, хоч 
були страшні сніговії, ввесь час переховувалося в лісі, ВП до! 
щенту пограбувало село. 

16. 4. 46 р. ВП проводило переселенську акцію в с. Кня! 
жичі. Люди, побачивши польських опричників, почали тікати. 
Бандити гонили за ними, але нікого не зловили та ні з чим 
від'їхали. Не сподіваючись лиха, люди пополудні поверталися 
додому. Одначе, над вечір ВП повернулося та розпочало в се! 
лі дику ловлю. По всіх господарствах проведено докладні тру! 
си, людей бито й катовано. Між іншими дикуни з ВП зловили 
господаря Цюбана Андрія. Його зразу почали бити приклада! 
ми рушниць, так що зломили йому ногу. Пізніше взяли його 
на підводу, де на нього сіло кілька посіпак, і так повезли в 
село Германовичі. Дорогою нещасного кололи багнетами та 
примушували співати «Ще не вмерла Україна». В с. Германо! 
вичі його зняли з воза і знову почали тортурувати. Багнетом 
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пробили лице від лівого ока до усної ями, все обличчя поко! 
лоли голками, розбили голову, а потім казали лізти на руках 
і ногах копати собі яму. Коли жертва не могла, вже взагалі ру! 
хатися, її дострілили. Тіло не дозволили поховати, воно лежало 
біля дому, де відбувалася реєстрація на «добровільний» виїзд 
до УРСР, куди якраз гнали наловлених із довколішніх сіл лю! 
дей. В с. Княжичі 16. 4. 46 p., не зважаючи на всі репресії «до! 
бровільно» записалося на виїзд лише 2 родини. 

За Перемищиною слідувала Лемківщина. Вже в квітні 
ВП охопило переселенською акцією ввесь Сяніцький повіт та 
підміські села Ліського повіту. 

Бачачи близьку загрозу, все населення, заховавши в 
землю своє майно, повтікало в ліси. ВП входило в села й за! 
ставало  тільки  голі стани. Роз'юшені вояки кидалися нищити 
обстановку й палили опущені оселі. На ліси повели облави. 
Від зловлених в облавах людей відбирали ввесь дорібок, а са! 
мих їх, обдертих, побитих, без шматка хліба, гнали на станцію 
Загір'я. Одначе, і звідси ще багато людей різними хитрощами 
тікало на згарища та в ліси. Страшний був вигляд тих висна! 
жених до краю, опухлих з голоду й холоду жінок і немовлят 
геройських сіл Березовець, Кам'яне, Воля Петрова, Мокре, Мо! 
рохів, Явірник, Карликів, Полонна, Вислік Горішнйи і Доліш! 
ний, та інших. На додаток черевний тиф до решти виморював 
та вбивав оцих людей. 

ВП скаженіло, воно кинулося до масових мордів. Воно 
стріляло на селян, які тільки показувалися у своєму селі. Стрі! 
ляли на людей, що виходили все ж таки веснувати на поля, 
нападали на багаторазово попалені вже й пограбовані села, 
палили новоперебудовані на згарищах нужденні колиби, би! 
ли і стріляли тих, кого зловили. Найжахливіших масових мор! 
дів доконали в сс. Завадка Морохівська, Морохів, Мокре, Рат! 
ничиця, Березовець, Команча, Воля Нижня. 

Населення трималося по!геройськи, та невблаганно збли! 
жався голод. ВП давно пограбувало й понищило усі харчові 
продукти. Під впливом крайнього виснаження та нестерпного го! 
лоду населення почало виїжджати. ВП вдалося загнати у ва! 
гони до 75% населення. 

Наведемо докладніше деякі польсько!більшовицькі при! 
йоми в усій цій акції. 

24. 1. 46 р. 1!ий батальйон 31 полку ВП із Сянока напав 
на   с. Завадка Морохівська (пов. Сянік). Солдати вимордували 
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тут 56 українських мирних селян. Між замордованими — Ки! 
рилейза Анна, років 16 (розбита голова, поломані руки й но! 
ги), Максим Андрій, років 10, (живцем спалений), Максим Ан! 
на, 1 рік (розпорений живіт), Максим Катерина, років 4 (про! 
колена багнетом в уста, з двома ранами від багнетів у груди, 
розрізаний живіт, з якого випущено нутрощі), Білас Теодор, 
років 65, (проколений багнетом в живіт), Білас Софія, років 
7 (порізані ноги й живіт), Нечистий Тарас, років 3 (постріл роз! 
ривною кулею у плече), Нечиста Катерина, років 10 (поране! 
на, а опісля спалена), Нечиста Софія, років 8 (поранена, а опіс! 
ля спалена), Нечиста Марія, років 6 (поранена, а опісля спа! 
лена), Іздебська Катерина, 6 місяців (підрізане горло та про! 
бита багнетом голова). Слід зазначити, що ні одна з 56 жертв 
не була прямо застрілена, лише всі вони в найжахливіший 
спосіб були помордовані. Решту населення, що його бандити 
не веліли помордувати, вони страшено побили й покалічили. 
Все село цілком пограбовано. Спалено 27 хат!колиб, що їх на! 
селення побудувало собі після спалення села німцями в 1944 
р. Поранених військо польське, що близько квартирувало, не 
допускало йти до лікаря. Пораненими заопікувався підпільний 
Український Червоний Хрест. Так само видано для села під! 
могу харчами. Геройське населення, не зважаючи на наказ, 
негайно виїжджати до УРСР, з місця не рушилося. 

23. 3. 46 р. на це ж село знову напала банда ВП озбро! 
єна 4 мінометами під командою капітана!енкаведиста. Части! 
на села встигла ще втекти до лісу, а інших ВП зігнало на 
площу перед школою. Тут згаданий капітан виголосив «промо! 
ву», в якій зазначив, що «постріляє всіх до одного за те, що 
село не хоче їхати під радянську власть». Пізніше сказав сво! 
їм посіпакам вибрати 11 здорових чоловіків і на очах всіх 
присутніх також жінок і дітей їх розстріляти. Розстріляно Ма! 
слюка Івана, Маслюка Теодора, Маслюка Миколу, Клепчина 
Михайла, Добрянського Василя, Щуркала Якима, Козлика Сте! 
пана, Кирилейзу Дмитра, Нечистого Михайла, Біласа Івана, Бі! 
ласа Теодора. По виконанні морду спалено решту 7 колиб, які 
ще були залишилися у селі, понищено льохи та ями, в яких 
жило населення. Забрано останні в усьому селі 2 корови й 
одного коня. Капітан!енкаведист ще раз погрозив: «Так буде 
з усіми, що не хочуть їхати. Тому наказую до 3 днів залиши! 
ти село, бо в противному разі постріляю решту». Але й цієї по! 
грози населення не злякалося. Воно перейшло жити під самий 
ліс, щоб в разі потреби якнайскоріше сховатись. 
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13. 4. 46 p. польські бандита з ВП знову наскочили на 
Завадку Морохівську. Бандитів було близько 2 сотень. Вони 
непомітно зайшли в село від лісу, навколо села поробили за! 
стави, деякі частини їх надходили від сс. Небещани й Мокре. 
Перелякані селяни с. Завадка кинулися на всі боки тікати. На 
них бандити сипали з кулеметів та автоматів. Зловлених лю! 
дей били до непритомности, деяких розстріляли. Замордовано 
Добрянського Володимира, років 15, Добрянського Івана, ро! 
ків 22, Маслюха Ореста, років 2 (покалічені ноги, добитий при! 
кладами рушниць), Воньчака Дмитра, років 13 (поранений, 
добитий камінням), Нечистого Сенька, років 3 (застрілений)., 
Кирелейзу Івана, років 42, (загинув від двох важких пострі! 
лів). Крім цього, ВП побило дослівно всіх мешканців села, в 
тому числі кожну зловлену жінку й дитину. Воно знову спа! 
лило 3 колиби, які населення встигло поставити після 28. 3. 
— 28. 4. побитим людям заявили, що вимордують решту, якщо 
до 3 днів не виїдуть. Населення заявило, що добровільно до 
сталінських колгоспів не поїде, що хоче загинути на своїй землі. 

30. 4. 46 р. ВП знову напало на це ж село. Воно непо! 
мітно оточило його та почало ловити людей. Під сильним кон! 
воєм людність відтранспортовано на станцію Загір'я. Всю до! 
рогу люди гірко плакали. Всього вигнано 73 особи, в цьому 
числі тільки 4 чоловіків. 

У другій половині квітня та в травні відбулися на всьо! 
му просторі українських земель за лінією Керзона нові великі 
масові облави й терористичні акції ВП і більшовицьких опер! 
груп НКВД. Їхні маштаби перевищили всі дотеперішні. Ворог 
кинув у терен величезні військові сили, які займали одночасно 
великі комплекси сіл і лісів, прочісуючи їх, цілими тижнями 
бльокуючи, безперервно проходячи. На додаток, продовжува! 
ли розпочату в квітні акцію палення лісів. Лісові гущавники 
випалили в деяких околицях десятками кілометрів, горів теж 
грубий ліс. У безлісних околицях (напр., Белзчина) палили 
цілі села. Лінію Керзона було видно здалеку — ніччю палала 
вона безперервним поясом пожеж на небосхилі, вдень видава! 
лася широким цвинтарищем. Скрізь пустка і згарища. Із сіл 
залишилися лише недопалені комини, в лісах обгорілі чорні 
стовбури дерев. Вся акція не дала ворогові бажаних успіхів. 
Українське революційне підпілля, війська УПА зручно вими! 
нали ударів головних ворожих сил. Зате у власних оператив! 
них діях УПА завдавала ворогові дошкульних втрат. 
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Одночасно з масовими облавами та діями проти укра! 
їнського збройного підпілля ворог продовжував у квітні і трав! 
ні переселенську акцію. Порівнюючи до всіх попередніх пере! 
селенських акцій ця була наймасовіша й найсильніша. Вона 
захопила зразу одночасно всі землі від Бугу аж до Лемківщи! 
ни. Великий український клин між Бугом і Солокією (Белз, 
Варяж, Кристинопіль, Угнів), дотепер ще зовсім мало висе! 
люваний, пішов на перший вогонь. Хоч цей терен майже ціл! 
ком безлісний, українське населення і тут поставило ворогові 
рішучий спротив. Позбавлене можливості ховатися по лісах, 
воно ховалося по всіляких криївках та інших можливих схо! 
вищах, ставило сильний пасивний спротив. Також відділи УПА 
приступили до чинної оборони населення. Вони масово нищили 
ворожі комунікації, шарпали ворога безперервними несподіва! 
ними наскоками, допомагали населенню вказівками та всіля! 
кими іншими способами. Одначе, зважаючи на величезні во! 
рожі сили, які ворог у цей час кинув у терен, можливості 
УПА були обмежені. 

Не менш радикально відбувалося виселення й у лісних 
околицях. Населення зразу, як і дотепер, пробувало, тікати в 
глиб лісу. Але при безперервних ворожих акціях на ліси на! 
селенню, обтяженому дітьми, худобою, клунками, не легко бу! 
ло маневрувати та довше втриматися під час довгих ворожих 
бльокад без зв'язку зі своєю базою — селом. До того ворожий 
наступ на ліси щораз кріпшав. Польеько!бшьшовицькі бандити 
почали бомбити й обстрілювати лісові табори українського на! 
селення з літаків. Ліси безнастанно перешукували та проходи! 
ли облави. Зловлених селян — чоловіків, жінок і дітей роз! 
дягали до нага, били, катували. Їхнє майно грабували або 
палили, а власників гнали на станції, багатьох «для постраху» 
з місця мордували або розстрілювали. Тут в обороні населен! 
ня ставала УПА. Вона звела з ворогом багато завзятих боїв, 
провела цілий ряд бойових акцій. Найбільші бої відбулися 
в місцевостях: Яселко, Команча, Лупків, Височанка, Щавне, 
Мокре, Середнє Велике, Лукаве; в одному тільки бою в Яселку 
взято в полон 79 польських посіпак. Не менше боїв відбулося 
у Грубешівщині, Белзчині, Ярославщині. 

Для характеристики цієї нової хвилі виселення подаємо 
кілька прикладів. 

18. 5. 46 р. 2 авта ВП та велика польська цивільна банда 
напали о год. 18.30 на українське село Дібча. (Любачівщина). 
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Вони розстрільною ввійшли в село, почали йото палити та з 
диким криком ловили людей. Зловлених приводили до каплич! 
ки й поголовно розстрілювали. Пізніше ошалілі бандити ки! 
нулись знову по хатах, шукаючи нових жертв. Вони кричали: 
«Курчента сом, качкі сом, а ґдзє сом людзє; Нєма коґо стще! 
ляць». В одній хаті стрінули дівчину, яка не всліла сховати! 
ся. Її живцем спалили. Замордували Ходаня Івана, Федака Ва! 
силя, Кухту Андрія, Дзюбай Анну, Щеглу Петра, Дробовсько! 
го Кирила, Дробовську Марію, Дробовського Юліяна, років 13, 
Кудляка Олега, Кудляк Анастазію, Ходань Катерину, Ходаня 
Дмитра, Холодку Івана, Цаплан Марію, Цаплан Софію, років 
14, Федора Дмитра, Кудляка Андрія, Павлинця Теодора. За 
цей час, коли польські варвари шаліли в селі, один селянин 
сів на коня й повідомив про нещастя близький відділ УПА. 
Повстанці зразу повели на село наступ. Бандити кинулися па! 
нічно тікати. Повстанці вспіли спалити одне авто. Авто спале! 
но, забрано з нього награбоване майно, вбито 8 злочинців. 

29. 5. 46 р. банда ВП разом з бандою розбещених поль! 
ських покидьків напали на с. Улюч (Сяніччина). Входячи в 
село, бандити зразу обстріляли його кулеметним вогнем та 
почали палити. Спалили 193 господарства (залишилося 50). 
Вся ця банда без милосердя била та грабувала українську 
людність. Замордувала 7 осіб: Кровака Михайла, років 40, 
Москаля Василя, років 60 (каліка без ноги), Сосницю Михайла, 
років 76, Павловського Івана, років 76, Тхора Онуфрія, років 
32, Тхір Тетяну, років 80, Солецьку Марію, років 30 (обох 
останніх після замордування вкинули у вогонь), Моройка Іва! 
на. В селі дуже багато людей тяжко побито. Це переважно ста! 
рі й діти, які не могли досить швидко тікати. Напр., одну 5! 
річну дитину солдат ВП так ударив прикладом кріса по го! 
лові, аж дитині вискочило око. Із села забрали до Сянока 178 
осіб. Решта населення далі не виходила з лісу. Тут поробила 
собі колиби, в яких замешкала. 

13. 5. 46 р. 400 вояків ВП з Белза оточило з усіх боків 
с. Себечів. Вони розбіглися по хатах та почали насильно ви! 
кидати людей із хат, наказуючи вибиратися на станцію. В ха! 
тах заставали переважно тільки жінок, бо чоловіки зараз же 
поховалися. Жінок страшно били. По господарствах усе грабу! 
вали та нищили обстановку. Найбільш побили старшу жінку 
Ковалик Марцею. Її били палицями, що їх усі бандити мали 
для цього з собою. Та хоч і застосовано  таких метод, погром! 
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ники з ВП забрали з собою лише кілька родин, які на другий 
день повтікали вже з станції. Така сама сцена з побиттям, 
знущанням і грабунками відбулася у цьому ж селі й наступ! 
ного дня. 

27. 5. 46 р. 70 вояків ВП приїхали виселювати село Жня! 
тин. Населення поховалося по криївках. Три такі криївки поль! 
сько!більшовицькі погромники знайшли на полі біля цього се! 
ла. Був убитий селянин Кисіль Михайло, що ховався від ви! 
селення. Іншого селянина, що крився з ним, забрали живим. 
Селянин Пилипчук Іван, що був у другому бункері, щоб не 
виїздити, намагався застрілитися з пістолі, але тільки важко 
поранив себе. 

29. 5. 46 р. 250 вояків ВП обскочили с. Переводів (Бел! 
зчина). В селі нікого не застали. Тоді кинулися на розшуки 
по сусідніх лісках. Тут зловили багато людей із цього села, які 
цілими родинами, з коровами, кіньми та вбогим майном хова! 
лися від виселення. Солдати зразу відібрали в них усе добро 
й кинулися знущатися з людей. Напр., Тарасюка Клима, ро! 
ків 56, почали бити дрючками, прикладами рушниць, полама! 
ли йому руки, ноги й, кінець!кінцем, достріляли. Калинівсько! 
го, років 46, били дрючками й напівживого завезли в с. Радків, 
де вкинули його в калабаню й тут застрілили. Під лісом за! 
стрілили Парик Софію. Інших людей повезли на станцію в 
Белз. 

Таким способом ведена переселенська акція тривала до 
кінця червня 1946 р. Її «гідно» закінчено брутальним викинен! 
ням з єпископської резиденції в Перемишлі 27. 6. 46 р. старень! 
кого єпископа Йосафата Коциловського, єпископа — помічни! 
ка Лакоту, єпископа помічника ректора Кузича, каноніка Ре! 
шетила, канцлера Гуцуляка з жінкою. Всіх їх цілком погра! 
бовано, жахливо скатовано та відвезено на станцію Перемишль. 
Саму багатовікову катедру в Перемишлі, славний пам'ятник 
стародавньої української минувшини й мистецтва, дощенту по! 
грабовано та знищено внутрішню обстановку. 

Офіційно оголошено кінець переселенської акції в поло! 
вині червня. Та, як ми вже згадували, фактично тривала во! 
на до останніх днів червня. Коли зробити приблизні підсумки 
цієї акції, то можна сказати, що Перемищину й Ярославщину 
виселено майже цілком, Белзчину, Грубешівщину в дуже ви! 
сокому проценті, Володавщину навіть до 90%, деякі села з до! 
сить великим процентом українців  залишилися на Лемківщині. 

350 



Найменше потерпіло північне Підляшшя, напр., повіт Біла Під! 
ляська. 

Після закінчення переселенської акції тероризовані, ви! 
снажені й дощенту матеріально зруйновані рештки українсько! 
го населення сподівалися вже спокою, можливости відбудо! 
ви своїх господарств і хоч приблизно нормального життя. 
І тому, хоч все навколо було одним великим бойовищем і 
пусткою, людям треба було повертатися на згарища, треба бу! 
ло дати лад полям і городам, збирати надзвичайно великий 
цього року в околицях урожай. До жнив разом з українським 
населенням стало все українське революційне підпілля. Жнива 
пішли справно. 

Одначе, передишка виявилася дуже короткотривалою. 
Місцями не було її зовсім. 

Вже з кінця липня майже в кожному селі, особливо в 
гірських і лісових околицях, заквартирувало ВП або інші поль! 
сько!більшовицькі військово!поліційні формації. Всі вони опе! 
рують суто партизанським способом; навчені енкаведівськими 
вчителями, застосовують провокацію й безжалісний терор су! 
проти всього українського населення. 

8. 7. 46 р. ранком ВП наскочила на с. Терка (пов. Лісь! 
ко). Із собою бандити привезли 28 арештованих. Це були самі 
жінки й діти. З ними поводилися дуже по!звірськи, потім за! 
вели їх у самітню хату на краю села, де один з бандитів по! 
стріляв їх з автомату й закидав ґранатами. Хто лишився жи! 
вим, згорів у вогні підпаленої хати. З усіх цих осіб пощастило 
втекти тільки 14!річному Сонякові Василеві, який докладно опо! 
вів про всі знущання польсько!більшовицьких опришків. В с. 
Терка польські бандити також кинулися мордувати людей. Ра! 
зом замордували цього дня 33 особи, між ними 100!річну жінку 
Дяк Анну. В селі спалено 24 хати та пограбовано селянське 
добро. 

Для прикладу ми подаємо ще 2 дні «з діяльности» ВП 
на терені Лемківщини. 

31. 7. 46 р. 250 вояків ВП перейшло з с. Ветлина до с. 
Сухі Ріки. Дорогою наткнулися на кількох стрільців з відділу 
УПА, які пасли на полонині худобу. Бандитам вдалося злови! 
ти рой. Олеся. Його вбили, а опісля викололи очі та відрізали 
ніс. В с. Сухі Ріки польські бандити масово били українських 
селян та попалили селянське скошене збіжжя на полі. Звідси 
відійшли в с. Затварниця, яке все спалили разом із церквою. З 
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цього села залишилося тільки 6 хат. На полі біля села попали! 
ли людям снопи. Опісля ці самі погромники перейшли до с. 
Гільське, де зігнали всіх людей, яких змогли зловити, в одну 
хату й тут під охороною тримали їх цілу ніч. 1. 8. 46 р. ма! 
сово побили в цьому селі людей. Одного селянина повісили 
догори ногами. Потім перейшли до с. Криве, де також повби! 
вали жінок і чоловіків та грабували худобу. Врешті поверну! 
лися знову в с. Гїльське, в якому побили солтиса й кількох 
людей та пограбували й спалили церкву. 

Та, не зважаючи на цей і далі триваючий польсько! 
більшовицький терор, бєрутівським наймитам не вдається ося! 
гнути своєї мети, не вдається зломити український самостійниць! 
кий рух, роз'єднати його з українським народом. Рештки укра! 
їнського населення, українське революційне підпілля, УПА за 
лінією Керзона й далі борються за цілі, спільні для всього 
українського народу. 

 
*** 

УПА  ЗА  ЛІНІЄЮ  КЕРЗОНА 

В обставинах звірського терору, який застосовували уря! 
дові й неурядові польсько!більшовицькі чинники та їхні зброй! 
ні банди за лінією Керзона щодо українського народу — УПА 
зразу стала єдиною обороною дико винищуваних українських  
мас. Свої обов'язки народної захисниці вона прийняла свідо! 
мо й рішуче й гідно несе їх аж до нині. Під кутом оборони 
українського населення від винищування і від виселювання з 
рідних земель треба розглядати всі дії УПА на цьому терені. 

Практично — УПА своїми бойовими діями боронила 
українську людність від бандитських нападів, масових вбивств, 
грабежів і підпалів, що їх чинили ВП та інші польсько!біль! 
шовицькі бандити; УПА не допускала до сіл збройних загонів 
ВП і НКВД, які за допомогою дикого насильства намагалися 
викидати українців з їхніх хат;  УПА  нищенням залізничних 
шляхів, станцій, вагонів, мостів, ліній зв'язку і т. п. часто на 
довгий чає унеможливлювала переселювавня; УПА спричиня! 
лася до зменшення польсько!більшовицького терору, провадя! 
чи каральні акції на польські бандитські осередки (постої ВП, 
осідки деяких т. зв. міліцій обивательських, деякі  польські бан! 
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датські села); УПА серйозно підірвала сили оперуючих час! 
тин ВП, завдаючи їм своїми наскоками й засідками дошкуль! 
них, часто великих утрат. 

Але на акції збройної охорони української людности ді! 
яльність УПА далеко пе кінчилася. УПА разом з українським 
революційним підпіллям була ввесь час керуючим чинником 
усього життя української суспільности. 

Вона давала вказівки щодо самооборони українського 
населення та керувала цією самообороною: вона в усіх най! 
важчих хвилинах була з народом та підтримувала його всіми 
засобами, кріпила й виховувала духово. Вона давала медичну 
допомогу численним пораненим та хворим з!поміж цивільного 
населення, боролася з пошестями (масове щеплення населен! 
ня та боротьба з тифом); вона була організатором і караю! 
чим чинником широкої суспільної допомогової акції жертвам 
польсько!більшовицького терору, одночасно дуже широко допо! 
магаючи населенню власними засобами (збіжжям, кіньми то! 
що) ; вона виконувала всі функції державної адміністративної 
влади, УПА адмініструвала опущеними господарствами, орга! 
нізувала й наглядала за взаємною допомогою в польових ро! 
ботах, давала господарські інструкції у зв'язку з окремою си! 
туацією на наших теренах, інструктувала, як вміло й конспі! 
ративно зберегти сільсько!господарські продукти та поводитись 
з суспільними  шкідниками. 

У завзятій і жорстокій боротьбі, яка провадилась і ще 
далі провадиться за лінією Керзона, український народ, укра! 
їнське революційне підпілля й УПА стали могутнім монолі! 
том. І хоч українські землі обернулися тут на одне криваве 
бойовище, геройські подвиги широких українських мас і герой! 
ський бойовий дорібок УПА на цих землях є святим загально! 
національним капіталом, вони вкривають українців з!над Сяну й 
Бугу невмирущою славою. 

Ми подаємо кілька боїв УПА. 
15. 2. 46 р. банда ВП напала на присілки с. Заставне 

Храпи й Пискорі (Ярославщина) та зразу кинулися грабувати 
й арештувати українське населення. На польських бандитів 
зробив наскок відділ Месники 1. Сильним вогнем повстанцям 
пощастило виперти ворога зі становища, що він встиг був зай! 
няти, та ввійти в село. Під час бою ворогові наспіла допомога 
силою 400 чоловік ВП, що квартирувало в  с. Радава. Прибулі 

353 



почали обстрілювати повстанців з важких кулеметів і гармат. 
Повстанці, утративши 3 убитими, відступили. 

5. 3. 46 р. повстанці розігнали конвой із 70 вояків, що 
вели на вивіз переселенців із сс. Тирява Сільна й Семушова 
до Сянока. Селяни  повернулися додому. 

8. 3. 46 р. відділ УПА провів бойову акцію на м. Люби! 
ча (пов. Томашів), де в той час квартирувало щось із 900 чо! 
ловік ВП. Повстанці, поділившись на три групи, виконали такі 
завдання: 1!ша група перетяла телефонічні сполучення, здо! 
була залізничну станцію, звільнила, велику групу пересельців, 
що перебували під ворожим конвоєм, спалила 80 вагонів; 2!га 
наскочила на головний військовий штаб, цілком знищила його 
приміщення, спалила урядові документи; 3!тя — мінами зі! 
рвала міст на лінії Рава Руська — Любачів та обстріляла гу! 
стим вогнем сс. Тенетиська, Князі, де стаціонували більші во! 
рожі з'єднання. Ворожі втрати — 55 убитими, між ними 1 під! 
полковник, 1 капітан, 4 поручники, 7 осіб переселенської комі! 
сії, близько 70 поранених. 

12. 3. 46 р. на залізничному шляху Олешичі — Нова 
Гребля повстанці пустили під укіс поїзд, яким їхало ВП з 
Ярослава до Томашова переселювати українців. 

14. 3. 46 р. повстанці зробили на шляху Милків — Старе 
Село (пов. Любачів) засідку на банду ВП, що верталася, по! 
грабувавши с. Милків. Ворог, утративши 16 убитими та 8 по! 
раненими й залишивши частину пограбованого майна, панічно 
втік. 

14. 3. 46 р. повстанці зробили засідку на шляху Яро! 
слав — Любачів між присілками Бахурі — Томси. На засідку 
наїхало 2 автомашини пограннчників; залоги їх зліквідовано. 
Ворог мав кількох убитих, між ними 1 майор енкаведист, 1 капі! 
тан, 2 поручники. 

17. 3. 46 р. ВП заатакувало підвідділ УПА, що кварти! 
рував у с. Фельбах (пов. Любачів). Підвідділ відступив до лі! 
су, де прийняв бій, в якому вopoг утратив 17 убитими й багато 
пораненими. Підвідділ мав 1 убитого й 1 пораненого. 

21. 3. 46 р. банда ВП напала на с. Улюч (Перемищина) 
та з місця почала його грабувати. В селі в цей час квартиру! 
вали 2 відділи УПА, які зустріли бандитів вогнем. Убито 3 гра! 
біжників і 1 поручника артилерії взято в полон. Повстанці 
стали оточувати ворога. Бандити зауважили це та почали па! 
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нічно втікати в бік с. Добра. Та тут чекала на них засідка, що 
вбила ще 5 бандитів. 

25. 3. 46 р. підвідділ УПА знищив із засідки при гостин! 
ці Любачів — Горинець 8 бандитів ВП. Здобуто транспорт 
харчів. 

28. 3. 46 р. відділ Месники 1 провів наскок на станицю 
(міліція обивательська) в с. Залісся (пов. Ярослав), де пере! 
бувало близько сотні польсько!більшовицьких бандитів. Стани! 
цю цілком знищено і зруйновано. Ворог утратив 16 убитими. 
Відділ утрат не мав.  

28. 3. 46 р. повстанці наскочили на станицю МО в с. 
Нове Брусно (пов. Любачів) і без власних утрат знищили 17 
бандитів. 

28. 3. 46 р. відділ Месники 2 наскочив на станицю МО 
в с. Лівча (пов. Любачів). Станицю знищено, в бою вбито 31 
міліціянта. Власні втрати 2 легко поранені. 

28. 3. 46 р. повстанці наскочили на МО в с. Горинець 
(пов. Любачів), де перебували 22 польсько!більшовицьких бан! 
дитів, між ними 7 енкаведистів. Після короткого бою ворог па! 
нічно відступив, залишивши 13 убитих і 1 пораненого. Пов! 
станці втрат не мали. 

2. 4. 46 р. відділ УПА зробив засідку на ВП з Бірчі, 
що постійно грабувало с. Тростянець. На засідку найшла гру! 
па грабіжників, з якої у завзятому бою 14 убито й 16 пора! 
нено. У повстанців втрат не було. 

15. 4. 46 р. підвідділ УПА зробив засідку б. с. Молодич 
(пов. Ярослав) на ВП, що попереднього дня палило українські 
хати у цьому селі. Із засідки знищено 10 бандитів, здобуто 
кулемет «Максим», кулемет МҐ та іншу зброю. 

16. 4. 46 р. повстанці зробили засідку на ВП на шляху 
Угнів — Річиця  (пов. Томашів);  знищено 12 бандитів. 

16. 4. 46 р. повстанці без власних втрат знищили з за! 
сідки на шляху Угнів — Белз 12 польсько!більшовицьких бан! 
дитів, між ними 1 поручника й 1 лейтенанта НКВД. 

18. 4. 46 р. 60 бандитів УБП (Ужонд Безпєченьства Пуб! 
лічнеґо) напали на с. Конюша (пов. Перемишль), де заско! 
чили 8 повстанців. Повстанців оточено. Вони боронилися до 
останнього набоя, і жоден не пішов у полон. У завзятому бою 
впали всі, крім важко поранених, з яких один зразу ж помер, 
а другого бандити замучили в Перемиській тюрмі.  Не зважаю! 
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чи на нелюдські тортури, він не тільки не зрадив жодних під! 
пільних таємниць, а скатований плював опричникам у вічі. 

22. 4. 46 р. відділ УПА під командою к!ра Ш. провів 
бойову акцію на залізничну станцію в Угнові. В місті в цей 
час стаціонувало щось із 400 чоловік ВП, крім цього, на стан! 
ції було близько 100 чоловік ВП. Повстанці підсунулися під 
самі ворожі стійки та бравурним наступом зайняли станцію й 
кілька прилеглих будинків, де стаціонувало ВП. Вояки ВП, 
більшість у самій білизні, панічно втекли. Повстанці спалили 
станційний будинок, будинки, де квартирувало ВП, і вагони 
на станції. Ворог мав щось 30 вбитих і кільканадцятьох пора! 
нених. Здобуто багато зброї й амуніції. Повстанці мали 11 лег! 
копоранених. 

24. 4. 46 р. відділ УПА Вовки зробив засідку на шосе 
Грубешів — Варяж на автоколону ВП. З 18 авт ані одно не 
втекло від повстанців. Під час коли, після переможного бою 
з залогою цих авт, вбивши деяких з неї й деяких роззброїв! 
ши, повстанці, докінчували палити автомашини, над'їхало ще 
одне авто й танкетка, повні енкаведистів. Після завзятого бою 
повстанці розігнали енкаведистів і  знищили танкетку.  Ворог 
утратив 51 убитими. Здобуто зброю й амуніцію.  Знищено 19 
автомашин і танкетку. Повстанці втратили 1 убитого. 

25. 4. 46 р. відділи УПА провели відплатну акцію на 
польське бандитське село В'язовницю  (пов. Ярослав), де тоді 
квартирувало 140 міліціянтів, 120 «штурмівки», 50 енкаведи! 
стів,   250  чоловік бандитської   «самооборони»,   крім  великого 
числа цивільних озброєних бандитів. Відділи повстанців під охо! 
роною власного сильного вогню вдерлися в село, де було зве! 
дено запеклі вуличні бої. У висліді ворог був цілковито роз! 
громлений, спалено 2/3 бандитського села.  Знищено щось із 
500 бандитів. Повстанці втратили 8 убитими і 13 пораненими. 

27. 4. 46 р. повстанці звільнили 8 возів переселенців із 
с. Команча   ( Лемківщина).  Конвоїрів розігнано. 

28. 4. 46 р. в лісі б с. Шмітків (Грубешівщина), заско! 
чені польсько!більшовицькими бандитами, пострілялися у без! 
вихідній ситуації 11 повстанців з ройовим Дібровою. Два важко 
поранені, що попали в полон, хоч зазнали нелюдських  тортур, 
не зрадили жодних військових таємниць.  

В квітні  1946 р. під містечком Плазів   (Любачівщина) 
повстанці висадили в повітря поїзд оперативного відділу НКВД. 
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Убито капітана НКВД і багато інших старшин і рядових енка! 
ведистів. 

5. 5. 46 р. повстанці наскочили на 300 бандитів ВП, що 
виселювали с. Хоробрів (Грубешівщина). Ворога цілком роз! 
громлено. Він утратив 15 убитими, 5 попало в полон, яких 
звільнено. Здобуто багато зброї. Повстанці втрат не мали. 

7. 5. 46 р. ВП найшло на табір цивільного населення в 
лісі б. с. Люблинець (Любачівщина). Повстанці, що також 
квартирували в цьому селі, стали в обороні мирної людности. 
Вони звели бій з ВП, в якому, без власних втрат, знищили 16 
польських бандитів та багато поранили. Ворог панічно втік. 

9. 5. 46 р. групка українських повстанців та кілька мі! 
сцевих селян прогнали сотню ВП, що грабувала с. Полянки 
(пов. Лісько). 

12. 5. 46 р. відділ УПА убив з засідки біля м. Балигород 
(пов. Лісько) 10 солдатів ВП і багато поранив. 

12. 5. 46 р. повстанці на шляху Угнів — Корчів підмі! 
нували поїзд, в якому їхали енкаведисти. Було вбито щось 50 
енкаведистів та знищено кілька везених гарматок і скорострі! 
лів. Крім цього, в бою знищено ще трьох енкаведистів. 

13. 5. 46 р. повстанці під ком. к!ра М. робили засідку 
б. с. Габківці (пов. Лісько). На засідку наїхало авто з більшо! 
вицькою переселенською комісією. Авто спалено і знищено 19 
польсько!більшовицьких бандитів. Між ними 2 майорів і 2 по! 
ручників. 

13. 5. 46 р. відділ УПА звів бій з сотнею військ НКВД 
і частиною кіннотників НКВД в Долобичівському лісі (Грубе! 
шівщина). Ворога оточено й розгромлено. Він мав близько 30 
убитих і багато поранених. 

15. 5. 46 р. повстанці звільнили переселюваних селян із 
с. Добра (Бірчанщина). 

15. 5. 46 р. ВП спалило 41 господарство в с. Ветлина 
(пов. Лісько). Вбито 1 селянина, масово пограбовано людей, 
пограбовано церкву. Вертаючись із села, звідки прогнала його 
місцева боївка, між селами Крива й Довжиця наскочило воно 
на засідку відділу УПА під ком. к!ра М. Повстанці вбили понад 
30 бандитів, понад 20 були поранені. 

    18. 5. 46 р. повстанці знищили з засідки на шляху Ра! 
дава!Воля Горянська (пов. Ярослав) 19 польсько!більшовиць! 
ких вандалів, між ними 1 поручника й 1 капітана. 
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28. 5. 46 p. повстанці з засідки на шляху Гребенне!По! 
токи (пов. Томашів)  знищили 10 енкаведистів і 10 поранили. 

Вночі з 27 на 28. 5. 46 р. відділи УПА й військові ча! 
стини польського підпілля провели спільний наскок на м. Гру! 
бешів. Здобуто міцно укріплені бльоки будинків НКВД і зни! 
щено їх. В бою з енкаведистами багато їх убито. Здобуто і зни! 
щено будинок УБП, а членів УБП повбивано або роззброєно, 
інші розбіглися; знищено приміщення пошти та інші урядові 
будинки. Звільнено в'язнів. Ворожі втрати вбитими понад 30 
чоловік УБП і ВП, 1 майор НКВД, кілька працівників ППР, 
багато енкаведистів (числа годі було встановити, трупи НКВД 
вивозили критими автами вночі) та багато пораненими. Здо! 
буто різні документи. Втрати українських повстанців 1 уби! 
тий, польських відділів — 4 вбитими і 3 пораненими. 

28. 5. 46 р. частині відступаючих із Грубешова відділів 
УПА довелося звести бій у Метелинському лісі з великою бан! 
дою енкаведистів і ВП, що квартирувала недалеко лісу й тепер 
опам'ятавшись, кинулася переслідувати відступаючих повстан! 
ців. У завзятому бою було вбито 32 енкаведистів і 6 чоловік 
ВП. У повстанців — 3 убиті, 5 поранених. 

28. 5. 46 р. відділ УПА звів великий бій з бандою ВП 
б. с. Воля Крецівська  (Перемищина).  У бою брали участь 2 
ворожі літаки. В наслідок бою ворога було розбито. Він утра! 
тив б. 40 убитими й багато пораненими. Декількох вояків ВП 
полонено. Їх після пропаґандивної гутірки звільнено. 

29. 5. 46 р. відділ УПА заатакував ВП на постої б. с. 
Купна. Ворога розбито й переслідувано аж під Бірчу. Він утра! 
тив 15 убитими, між ними 1 поручника. У повстанців 1 убитий. 

29. 5. 46 р. після наскоку на Грубешів ворогові наспіла 
сьльна військова допомога з Холму, Люблина та Замостя. Одна 
з таких груп КБВ (Корпус Безпєченьства Вевнентшнеґо) з Люб! 
лина зустрінулася з відділом українських повстанців б. с. Ді! 
брова, а пізніше б. колонії Вишнів. В обох випадках з ворогом 
було зведено короткі запеклі бої, в яких він панічно залишив 
бойовище. Втрат ворога в першому бою не устійнено, в друго! 
му — близько 10 чоловік убитими. Повстанці втратили 2 уби! 
тими. 

11. 6. 46 р. відділ УПА звів завзятий бій з великою бан! 
дою ВП в околиці сіл Розпуття!Завадка (Лемківщина). В бою 
ворог утратив понад 10 убитими, повстанці — 7 убитими. 
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14. 6. 46 p. відділ УПА взяв у полон 78 вояків з під! 
етаршииоької школи ВП. Після роззброєння їх, по кількаго! 
динній гутірці, звільнено. 

27. 6. 46 р. велика банда наскочила на табір підстар! 
шинської школа УПА в лісі б. сс. Конюша!Корманичі (Пере! 
мищина). У завзятому бою було знищено (за даними ворога) 
34 польсько!більшовицьких бандитів. Між ними знищено 2 по! 
ручників і 3 підпоручників, багато взято в полон. Здобуто ба! 
гато зброї. 

Вночі 5!6. 7. 46 р. повстанці зробили наскок на станицю 
МО (Міліція Обивательська) в с. Гладишів (пов. Горлиці). 
Спалено станицю й будинок волости. Знищено команданта МО 
та його заступника. Міліціянтів роззброєно й після пропаґан! 
дивної гутірки звільнено. Здобуто архів і зброю. 

12. 6. 46 р. відділ УПА звів бій з бандою ВП в долині 
між селами Ясенів!Поруби (Перемищина). Ворог залишив на 
бойовищі 6 убитих та 17 поранених. 

24. 7. 46 р. відділи УПА звели великий бій з польсько! 
більшовицькими бандитами в с. Явірник (Бірчанщина). Воро! 
га розбито. Він мав 51 вбитих й 83 поранених. Втрати пов! 
станців 6 вбитих і 17 поранених. 

24, 7. 46 р. відділ УПА зробив засідку на банду ВП в 
лісі б. с. Березовець (пов. Сянік). Було вбито 8 бандитів, крім 
цього, ворог мав 7 важко поранених, що померли в лікарні. 
Здобуто зброю, амуніцію й багато харчів. 

Передрук циклостилевого підпільного журналу, 1946 
p., cтop. 139, розмір 32x21 см. Ориґінал: Архів ЗП УГBP; 
фотокопія: Архів "Літопису УПА". 
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SAMOSTIYNIST: PRESS ORGAN OF THE SUPREME UKRAINIAN 

LIBERATION COUNCIL (UHVR), 

Vol. I, No. 1,  1946. 

(Summary) 

This publication of the UHVR was intended to Come out peri! 

odically, but only one issue of it actually appeared. The second issue, 

full) edited and ready for print, fell into the hands of the MVD. At 

that time it was decided to publish a smaller periodical, the Information 

Bureau of the UHVR. Samostiynist included in its pages UHVR docu! 

ments, review articles and informational pieces, as well as materials 

about the Ukrainian resistance. Among the documents printed in the 

first issue were the appeal issued by the UHVR in November,  1946, 

to mark three years of struggle with the Soviets, notices about the 

deaths of UHVR members Rostyslav Voloshyn and Iosyp Pozychaniuk 

and two UHVR resolutions, dated February 9 and October 7, 1946, 

regarding fourteen decorations with Crosses of Merit and fifteen pro! 

motions of UPA officers. 

THE  SHAME  OF  THE  TWENTIETH  CENTURY 

This article, whose author is not given, examines Soviet national 

policy and the methods!applied by Soviet police troops in their battle, 

against the Ukrainian resistance. The Soviets are not satisfied with 

just gaining political dominion over their subjugated nations, the author 

writes. They are determined to destroy the people's spiritual and moral 

values as well. They have already destroyed their historical, literary 

and other creations and closed down all centres of free scholarship; 

meanwhile, those scholars and writers still left alive are being forced 

to falsify their own national history and write panegyrics to the Russian 

Empire and the present!day USSR. These attempts at national destruc! 

tion the author terms "the shame of the twentieth century." An even 

greater shame, he says, are the methods used in the battle with the 

Ukrainian resistance movement. 
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The Soviet government sent a large number of well!trained and 

well!provisioned NKVD troops, and sometimes Red Army soldiers, into 

battle against the UPA. The Soviet armies were not bound by any prin! 

ciples of humanity. During their raids on towns and villages, innocent 

citizens were subjected to destruction of property, robbery, rape, bea! 

tings and mass arrests. By the end of 1946, on the territory of UPA 

activity, about one million people had been arrested and sentenced to 

long terms. Everyone was held collectively responsible for the actions 

of the insurgents. There were beatings, arrests, deportations and execu! 

tions, not only of families of insurgents, but friends, acquaintances, 

neighbours and even entire villages. The population was deprived of 

medical care and necessary drugs; in addition, typhus and other infec! 

tious diseases were deliberately spread around among the population. 

All cultural, educational and religious activities were suppressed. Anyone 

who was caught assisting insurgents was either tortured or executed 

on the spot. Later, their families were sent to Siberia. Unbearably heavy 

taxes and demands for provisions were levied; supplies were ruthlessly 

confiscated to prevent the people from aiding the insurgents. 

Explosive bullets, biological weapons (poisons, typhus) and 

other forbidden means of warfare were used in battle with the insur! 

gents. Prisoners of war (even the wounded) were subjected to torture. 

There were often savage public orgies, staged to break the resistance 

of the prisoners and force them to turn in their companions. Those 

who were not broken were either shot on the spot or sent to concen! 

tration camps for a term of twenty years or more. Brutal atrocities were 

even committed upon the bodies of the dead; which were dug up from 

their places of burial. In its battle with the UPA, the Soviet government 

was prepared to go to any lengths. In order to deprive the insurgents 

of their natural terrain, they burnt large areas of forest, along with 

all neighbouring villages and settlements. They even staged a blockade 

of the Carpathian Mountains and the marshlands of Polissia, in order 

to keep food supplies from arriving. 

The Soviets' chief strategy was to try to demoralize the" popu! 

lation by infiltrating the Ukrainian resistance, as well as all settlements, 

institutions and even individual families, with police agents. The author 

describes the activites of external and internal agents. The NKVD also 

often resorted to provocation. For example, NKVD bands posing as 

UPA  units  were  committing all  kinds of violent acts in an attempt to 
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compromise the UPA or expose UPA sympathisers within the population, 

in    order to later arrest them. 

The author of this article begins by generally describing NKVD 

methods and actions, then illustrates his descriptions with concrete 

facts gathered by the underground. 

O.  HONCHARUK:  THE  UKRAINIAN   INSURGENT  ARMY — HERALD 

OF  THE  IDEAS  OF LIBERATION AND FRIENDSHIP BETWEEN NATIONS 

Right from the start the UPA recognized the right of all nations 

to sovereignty and of national minorities in Ukraine to full equality. 

The author describes the UPA program in detail and gives an outline 

of the UPA's  attempts to turn it into reality. 

Even during the time of the German occupation, the UPA had 

waged a campaign to organize a common front of struggle against both 

Nazi Germany and Bolshevik Russia. As a result, military units made up 

of members of various Soviet nations switched from the German side 

to that of the UPA. Representatives of these UPA units held their First 

Conference of Captive Nations of Eastern Europe and Asia in Novem! 

ber, 1943. At that time appeals were, published and a committee was 

established to coordinate the activities of these units of various natio! 

nalities. After the arrival of the Red Army, the UPA waged a similar 

campaign among Red Army soldiers, placing, particular emphasis on 

the need to break up the USSR into national states. This campaign had 

such an effect on the Red Army that the Soviets did not dare use it 

in battle against the UPA. In order to spread the idea of a common 

front of struggle, the UPA carried out raids into neighbouring countries 

— Byelorussia, Czechoslovakia, Poland, Romania and Hungary. 

The UPA attempted to establish good relations with the neigh! 

bours of Ukraine and tried to gain support among members of Ukraine's 

national minorities. It also tried to get the sympathy of soldiers of 

the armies against which it was fighting — the German, Soviet and 

Polish army — through appeals, good treatment of prisoners of war 

end so on.   

The article includes a lot of information and quotes the appeals 

issued to different nationalities, to the soldiers of the armies of occu! 

pation and to Soviet partisans. The author's real name was Osyp  Diakiv. 
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He also wrote two other articles included in this collection, under the 

pseudonym O. Hornovyi. 

O. HORNOVYI:  REGARDING  THE  FREEDOM  OF  THE  PRESS 

IN  THE  USSR 

Although the constitution of the USSR supposedly guarantees 

freedom of the press, all independent publishers were silenced by the 

Bolsheviks in the first days of the October Revolution. Since, that time, 

the press has been fully controlled by the. propaganda arm of the 

VKP (b). To facilitate control of the press, all newspapers are pub! 

lished in a small format — four to eight pages in length — reminiscent 

of official bulletins. The contents of these publications consist mainly 

of official notices and declarations, barely distinguishable one from 

another. The newspapers published at the centre of the USSR are 

bulletins of this sort issued by various bureaus and institutions. The 

more local papers — published on the republican, oblast and raion 

levels — merely reprint articles from the central presses and add a 

little local material. 

After taking a thorough look at the structure and means of 

control of the Soviet press, the author shows us how these publica! 

tions serve the Soviet reader. All unpleasant matters, such as agricul! 

tural crises, shortages of supplies, the forced deportation of whole na! 

tions — Crimean Tatars, Chechens and others and about one million 

Ukrainians from Poland — are simply ignored. The policies of the 

central bureau are invariably praised, while only lower!level institu! 

tions and bureacrats are ever subjected to criticism for abuses they 

have committed. Thus blame is laid on them for government policies. 

Such things as the Ukrainian resistance are either not mentioned at 

all, or are abused and slandered. Soviet "information" about other 

countries is presented in similar fashion, especially when it comes to 

those countries which the Soviets consider their opponents. The press 

gives falsified information, stressing the miseries, protests, demonstra! 

tions and strikes in those countries, in order to create the impression 

that life there is far worse than in the USSR. The concepts of objective 

information and freedom of expression are totally unknown to Soviet 

journalists. 
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IN  UKRAINE 

This chapter contains several shorter informational articles and 

a chronicle of military actions of UPA units and other groups of the 

Ukrainian resistance movement. 

An article entitled "A New Famine" speaks of a mass famine 

deliberately instituted by the Soviet government in 1946 on collective 

farms in the steppe region of Ukraine. Although the war had already 

wrought a great deal of destruction and there was drought to contend 

with, the Soviets took away ail the grain from the collective farms, 

leaving almost nothing for the peasants to live on. Then NKVD troops 

blockaded all roads, to prevent the starving from going into areas that 

were better supplied, where they might get some food for themselves 

or their families. This account is based on descriptions given by star! 

ving peasants of the situation existing in their own villages. 

'The Terror Waged by NKVD Garrisons" describes the NKVD's 

winter blockade of the whole territory of UPA activity. The blockade 

lasted from mid!January to mid!April, 1946. At that time, some of the 

troops withdrew. Garrisons of NKVD troops were stationed in all towns 

and villages and even in the forests. The whole region and individual' 

homes were constantly searched. The author describes the activities 

of these garrisons and cites many specific facts. The article "Electoral 

Tragicomedy" speaks of the same period. It describes how the popula! 

tion boycotted "elections" to the Supreme Soviet of the USSR, in spite 

of the fact that the NKVD garrisons were waging a campaign of terror. 

The article "From Ukrainian Territories Behind the Curzon Line" 

gives an account of the forced deportation of Ukrainians from Poland 

into the USSR. The people were forced out of their homes in the Ukra! 

inian regions of Lemkivshchyna, Posiannia, Kholmshchyna and Pidlia! 

shia, where their ancestors had been living for more than one thousand 

years, since pre!historic times. The people generally refused to leave 

their land. For that reason, the Polish Communist government staged 

mass pogroms of Ukrainian villages; these often turned into massacres, 

In which  many people were killed.  Stilly particularly  in  areas where 
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they had support from the UPA and where they were able to hide in 

the forests, the Ukrainian people withstood the terror and refused to 

abandon their ancestral lands. This account gives a good deal of in! 

formation. It covers the period up to June, 1946. 

The article "The Attitude of the Ukrainian Masses Towards the 

Bolshevik Occupation" has a more optimistic tone. In spite of the 

brutality of the NKVD and the constant threat to the people's lives, 

most Ukrainians did not crumble. They supported the Ukrainian re! 

sistance and often took up arms themselves. The author provides us 

with a number of facts about the situation. 

The chronicle "Actions of the Ukrainian Insurgent Army" in! 

cludes short accounts of military actions of the UPA and the armed 

underground. These accounts, which are of three to ten lines of print, 

give basic information about various battles, date, place, numbers 

of soldiers on each side, the final result and soon. The intention was 

to give members of the Ukrainian resistance and other readers at least 

some brief information about the character and scope of the armed 

struggle, as well as to preserve at least some record of the battles in 

case the more detailed accounts got lost. The chronicle covers the pe! 

riod January 1 to June 29, 1946. A separate sub!chapter, "The UPA 

Behind the Curzon Line" includes a similar chronicle of UPA actions 

on Polish territory. 
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За Українську Самостійну Соборну Державу! 

БЮРО ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ГОЛОВНОЇ 
ВИЗВОЛЬНОЇ РАДИ (УГВР) 

Випуск № 1 Квітень 1948 р. Рік вид. 1. 

ВІД БЮРА ІНФОРМАЦІЇ УГВР 

Дня 7!го квітня 1948 р. під час наскоку МВД впав гото! 
вий зредаґований 2!ий номер органу УГВР "Самостійність". В 
цьому номері були поміщені такі матеріяли: 1. Офіційні доку! 
менти УГВР і УПА за час від травня по вересень 1947 p.; 2. Стат! 
ті: а) Вол.: "Шлях активної, збройної боротьби проти окупан! 
тів — єдиноправильний шлях до національного визволення" 
(в п'яті роковини існування і боротьби УПА); б) З міжнарод! 
ного життя: П. Полтава: "Одна фальшива та небезпечна ідея. 
До чого допровадить політика в дусі цієї "ідеї" (про ідею спів! 
існування і мирного співробітництва двох систем); в) 1947 рік 
на Українських Землях (інформаційний матеріял про більшо! 
вицький терор і революційну боротьбу українського народу за 
час від м. липня 1946 р. по м. серпень 1947 р. — 72 сторінки 
машинопису); г) "Не в 'мюнхенських пивницях', а в лісах і сте! 
пах України" (відповідь на брехливу замітку журналу "Новое 
время" про авторів брошурки "Чи атомна бомба врятує Ан! 
глію" — відповідь Черчілеві на його фултонську промову). 

З уваги на неможливість скорого відредагування й ви! 
дання органу "Самостійність", №№ 2, як теж з уваги на труд! 
нощі скорого поширювання в наших підпільних умовинах ви! 
дань такого розміру взагалі — Бюро Інформації УҐВР уповно! 
важене заявити, що надалі воно опубліковуватиме всі офіційні 
документи УГВР та УПА, а теж інформаційні матеріяли, окре� 
мими неперіодичними випусками, 
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В  нашому першому випуску  ми  помішуємо  офіційну 
частину журналу "Самостійність", № 2.  

20 квітня 1948 р. 

Бюро Інформації  Української Головної Визвольної Ради 

*** 

ПОСТАНОВА 
УКРАЇНСЬКОЇ  ГОЛОВНОЇ  ВИЗВОЛЬНОЇ  РАДИ 

про те, щоб поширити надавання нагород та відзначень УПА 
на всіх учасників українського революційного підпілля — чле� 
нів ОУН та безпартійних українських патріотів — і на всіх 
цивільних осіб, які відзначилися геройством у боях та посвятою 
у праці для визвольної справи 

1. З уваги на те, що: 
а) багато учасників українського революційного підпілля 
— членів ОУН і безпартійних українських патріотів — та 
б) багато цивільних осіб з!поміж тих українських грома! 
дян, які живуть леґально і приймають активну участь 

в українському визвольно!революційному русі, 

відзначилися в боях та посвятою в праці для визвольної 
справи, 
— поширити надавання нагород та всіх відзначень УПА 

теж на ці особи. 
2. Постанови про відзначення та нагородження цивіль! 

них осіб, які живуть леґально і приймають активну участь у 
визвольно!революційному русі,  з конспіративних  причин   не 
публікувати. 

30 травня 1947 р. 

Українська Головна Визвольна Рада 
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ПОСТАНОВА 
УКРАЇНСЬКОЇ  ГОЛОВНОЇ  ВИЗВОЛЬНОЇ  РАДИ 

про нагородження Хрестами Заслуги учасників революційного 
підпілля — членів OУH та безпартійних українських патріотів 
— і про підвищення у військових ступенях вояків УПА 

I. За видатні заслуги в національно!визвольній револю! 
ційній боротьбі Українського  Народу проти  окупантів  наго� 
роджується: 

Золотим Хрестом Заслуги 
Роберта1)    Пров. КК2) 

Срібним Хрестом Заслуги 
1. Орлича орг. реф. 023,         2. Кармелюка госп. субреф. 023, 

3. Чмолу пров. ІІІ/23,    4. Артема пров. 1/23, 
5. Шершеня пров. 3/23,      6. д!ра Кума лік. 023, 
7. Христю УЧХ ІІ/23,                        8. Степанівну УЧХ І/23. 

II. Підвищується 

до ступеня полковника 
майора Вороного КГ 2 (з д. старш. від 18. XII. 46 р.) 

до ступеня майора. 
сотн. Ореста3)   КГ 6 (з  д. старш. від 14. X. 46 р.) 

30 травня 1947р. 

Українська Головна Визвольна Рада 

1)   "Роберт"  —  Ярослав   Мельник.  

2) КК — Карпатського краю. За значеннями дальших скорочень  дивись 

"Список скорочень". 

3) "Орест"  — Мирослав Онишкевич. 
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П О С Т А Н О В А  
УКРАЇНСЬКОЇ  ГОЛОВНОЇ  ВИЗВОЛЬНОЇ  РАДИ 

про визнання дня 14�го жовтня 1942 р. днем постання Україн� 
ської Повстанчої Арміі (УПА) та про встановлення цього дня 
святковим днем УПА. 

В жовтні 1942 р. на Поліссі постали перші збройні від! 
діли, що дали початок Українській Повстанчій Армії. 

1. Для зафіксування цього історичного моменту визна� 
ється день 14�го жовтня 1942 року днем постання УПА. 

2. Для вшанування цього моменту день  14!го жовтня, 
що збігається з історичним козацьким святом Покрови, вво� 
диться як святковий день УПА. 

30 травня 1947 р. 

Українська Головна Визвольна Рада 

П О С Т А Н О В А  
УКРАЇНСЬКОЇ   ГОЛОВНОЇ  ВИЗВОЛЬНОЇ  РАДИ 

про нагородження Хрестами Заслуги вояків УПА та цивільних 
осіб — учасників української національно�визвольної револю� 
ційної боротьби — про підвищення у військових ступенях воя� 
ків  УПА  

А 1. За виявлені в боях мужність і героїзм, за  видатні за! 

слуги, в керуванні боротьбою відділів Української Повстанчої 
Армії 

нагороджується 
Золотим Хрестом Бойової Заслуги 1�ої кляси 

Хрена4)    сот. 26 

              4) "Хрен"  ("Хрін") — Степан Стебельський. 

370 



II. За видатні заслуги в національно!визвольній револю! 
ційній боротьбі Українського Народу проти окупантів 

нагороджується 
Срібним Хрестом Заслуги 

1. Ворона про . 18,   2. Волоха проп. 18,   3. Сидора орг. 17. 
4. Руха зв. 18,   5. Кузьменка проп. 13,    6. Шаха ров. 16. 

Б   Підвищується 

до ступеня майора 

сотн. Бондаренка    КГЗ (з д. старш. 22.  1. 47 р.) 

25 серпня 1947 р. 

Українська Головна Визвольна Рада 

ПОСТАНОВА 
УКРАЇНСЬКОЇ   ГОЛОВНОЇ   ВИЗВОЛЬНОЇ   РАДИ 

про нагородження Хрестами Заслуги учасників революційного 
підпілля — членів OУH та безпартійних українських патріотів 
— і про підвищення у військових ступенях вояків УПА 

I. За видатні заслуги в національно!визвольній револю! 
ційній боротьбі Українського Народу проти окупантів нагоро� 
джується 

Срібним Хрестом Заслуги 

1. Дмитра СБ Г2,   2. Севера "лісгосп",    3. Жеста "лісгосп", 
4. Анну УЧХ ГЗ,    5. Цигана КП Г6. 

II. Підвищується 

лік. Бурунду    Г4 (з д. старш. 14. X. 47 р.) 

5 грудня 1947 р. 

Українська Головна Визвольна Рада 
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СВЯТКОВИЙ НАКАЗ 

ГОЛОВНОГО КОМАНДИРА УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНЧОЇ АРМІЇ 

М. п., 14 жовтня 47 р. 

БІЙЦІ  І  КОМАНДИРИ  УПА, 
ЧЛЕНИ   ВИЗВОЛЬНО!РЕВОЛЮЦІЙНОГО   ПІДПІЛЛЯ! 

Минає п'ять років, як член OУH Остап почав на Поліссі 
організувати збройні групи для боротьби з окупантами Украї! 
ни. Ці маленькі групки, борючись одночасно з німцями і біль! 
шовицькими партизанами, дали початок новим формам визво! 
льно!революційного руху  — Українській Повстанчій Армії. 
Через кілька місяців цей рух поширився на все Полісся, Во! 
линь, Галичину та більшу частину Правобережжя. Цілий 1943 
рік та перша половина 1944 року ознаменовані боротьбою УПА 
на два фронти. На протинімецькому фронті добилася УПА 
повного припинення вивозу українського населення на роботи 
в Німеччину та унеможливила господарське пограбування на! 
роду. На протибільшовицькому фронті УПА не допустила до 
заливу українських теренів більшовицькою партизанкою. Ні! 
хто інший, як саме УПА, в цілому ряді переможних боїв розби! 
ла орди сталінських гунів, що нестримно просувалися з пів! 
нічного сходу на підбій Европи. 

В другій половині 1944 р. всі українські землі опини! 
лися вже під більшовицькою окупацією. Почався новий період 
боротьби УПА за "бути чи не бути" українському народові. 
Перша спроба фізично винищити український народ у пере! 
дових лавах імперіялістичних фронтів окупантові не вдалася. 
За закликом революційного підпілля, під охороною УПА укра! 
їнському чоловічому елементові вдалося оминути заглади. Не 
вдалося також окупантові вигнати українське населення на 
нові каторжні роботи в СРСР. Бачучи політично!бойові успіхи 
УПА та симпатії українського народу до неї,  не відважився 
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окупант до сьогодні провести повне економічне пограбування 
народу шляхом загнання селянства в сталінський колгосп. 

Український повстанець зі зброєю в руках боронив за! 
хідні окраїни українських земель від заливу польських імпері! 
ялістичних боївок ще в 1944 p., а згодом став в обороні на! 
селення цих земель від насильного виселення. Понад два роки 
йшла нерівна боротьба УПА з більшовиками та їх польськими 
наймитами на західніх окраїнах українських земель, а укра! 
їнський повстанець оставався там ще навіть тоді, коли остан! 
нього українця звідти насильно вивезено й уся ця земля пе! 
ремінилася в незамешкані пустарі. 

Безстрашні командири й бійці УПА виписали на її пра! 
порах ряд бойових чинів, що золотими буквами запишуться 
в історії української зброї. Караюча рука бійця УПА досягла 
навіть найчільніших представників окупантів, як от: шефа шта! 
бу СА Люце, командуючого "1!им українським фронтом" Ва! 
тутіна чи заступника мін. збройних сил Польщі Свєрчевського. 
Відділи УПА неодноразово здобували ворожі районні центри, 
вривалися в обласні центри, далекими рейдами мірили свої 
й чужі землі, засідками та наскоками турбували ворога й не 
давали йому можливости реалізувати плян винищення укра! 
їнського народу. Імена Різуна!Ґрегота, Яструба, Ясеня, Стор! 
чана, Прута, Коника, Перемоги, Хріна понесли славу україн! 
ської зброї далеко поза межі України. 

Та й у політичному відношенні за УПАрміею великі здо! 
бутки. Реалізовуючи клич "Воля народам і людині", вона вже 
1943 р. організовує національні відділи азербайджанців, грузи! 
нів, казахів та інших поневолених Москвою народів для бо! 
ротьби за повалення Кремля і створення самостійних держав 
усіх народів Сходу. За її ініціятивою відбулася в листопаді 
1943 р. Перша конференція поневолених народів. За почином 
УПА об'єдналися всі українські самостійницькі партії і створи! 
ли Українську Головну Визвольну Раду, що від 1944 р. керує 
в краю і за кордоном цілістю боротьби за Українську Само! 
стійну Соборну Державу. Рейди УПА в корінну Польщу і 
Словаччину придбали поневоленим Москвою народам нові ла! 
ви союзників із числа поляків і словаків. 
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Своїми здобутими успіхами УПА далеко перейшла всі 
сподівання, які покладала на неї УГВР та ввесь український 
народ. А добилася УПА цих успіхів у таких умовинах, яких 
дотепер не знала історія людства. 

Бійці і командири УПА! Ви, що сьогодні у відділах бо! 
ретеся проти більшовиків, і Ви, що поповнили ряди визволь! 
но!революційного підпілля! Будьте свідомі того, що п'ятирічна 
героїчна боротьба УПА і визвольно!революційного підпілля — 
це найбільш героїчна доба в історії України. Знайте, що та! 
кої героїчної доби взагалі не знає історія людства! В тінь пішли 
прославлені досі герої Термопілів. На героїзмі УПА й визволь! 
но!революційного підпілля будуть виховуватися нові україн! 
ські покоління. Боєць УПА, український революціонер заступ! 
лять місце мужнього спартанця в історії людства. Тож свідо! 
мі будьте тієї великої доби, в якій Вам довелося жити, і не 
посоромте повстанської слави, як не посоромили її ті, що вже 
від нас відійшли. 

В нинішній святковий день УПА гордо погляньте на 
проминулі п'ять років і з пошаною спом'яніть усіх, що посвя! 
тою свого життя викували цю Нову Добу. В нинішній святко! 
вий день УПА з гордим чолом дивіться в майбутнє, що завер! 
шить нові визвольні змагання — перемогою. 

Хай живе Українська Головна Визвольна Рада! 
Вічна слава героям, що за Україну віддали своє життя! 

Генерал Тарас Чупринка 
Головний Командир УПА 
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ЗАЯВА 
ГОЛОВНОГО  КОМАНДУВАННЯ   УКРАЇНСЬКОЇ 

ПОВСТАНЧОЇ  АРМІЇ 

Як нам на українських землях стало відомо, деякі укра! 
їнські політичні групи на еміґрації піддають під сумнів право 
Української Головної Визвольної Ради (УГВР) репрезентувати 
Українську Повстанчу Армію (УПА), заперечуючи право УГВР 
виступати як найвище політичне представництво і керівництво 
українського визвольного самостійницького руху. 

Ці ж самі еміґрантські кола, використовуючи понадпар! 
тійність УПА, пробують заперечувати ту велику організовуючу 
ролю, яку відограла OУH, керована Степаном Бандерою, в про! 
цесі утворення та зростання УПА й яку (ролю) ця організація 
далі відограє сьогодні. 

У зв'язку з цим Головне Командування Української Пов! 
станчої Армії заявляє: 

1. Українська Повстанча Армія постала з бойових груп 
ОУН (керованої С. Бандерою) 1942 р. в умовинах завзятої бо! 
ротьби українського народу проти гітлерівських загарбників. 
На протязі 1942!43 pp. в УПА включилися українські народні 
маси, УПА стала виразно всенаціональною збройною силою. 
Вона стала найповнішим і загальним виявом самостійницької 
боротьби всього українського народу. З уваги на ці обставини 
виникла потреба утворити всенаціональне політичне керівниц! 
тво визвольно!революційної боротьби українського народу. Іні! 
ціятиву створення такого керівництва взяла на себе УПА. Як 
найважливіший пункт плятформи для створення всенаціональ! 
ного політичного керівництва визвольної боротьби українсько! 
го народу УПА висунула вимогу визнання потреби й доціль! 
ности активної революційної боротьби проти окупантів. На 
цій основі в липні 1944 р. (з конспіративних причин у всіх 
дотеперішніх публікаціях був подаваний червень 1944 р.) на 
підпільнім з'їзді політичних діячів,  які  станули на висунуту 
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через УПА плятформу і які в той час були на українських 
землях, утворилася Українська Головна Визвольна Рада. Пер! 
ший Великий Збір УГВР теж прийняв постанову про допов! 
нення складу УГВР всіми тими політичними самостійницьки! 
ми партіями й окремими політичними та громадськими дія! 
чами, які в майбутньому стануть на прийняту Першим Вели! 
ким Збором УГВР Плятформу УГВР. 

2. Від моменту утворення УГВР Українська Повстанча 
Армія підпорядковується лише УГВР і визнає УГВР за єдине 
своє представництво й керівництво. Від липня  1944 р. УГВР 
безпосередньо на українських землях фактично керує УПА і 
в політичній, і в організаційно!персональній площинах. Висту! 
пати від імени УПА за кордоном уповноважене лише Закор! 
донне Представництво Української Головної Визвольної Ради. 

3. Українську Головну Визвольну Раду визнає й підтри! 
мує український народ на землях. За закликом УГВР україн! 
ський народ суцільно бойкотував, не зважаючи на найдикі! 
ший терор ворога, "вибори" в т. зв. верховну раду СРСР 10!го 
лютого  1946 р. За закликом УГВР він так само бойкотував 
9!го лютого 1947 р. "вибори" в т. зв. верховну раду УРСР. Ро! 
сійсько!більшовицькі окупанти не могли зібрати навіть  10% 
добровільних голосів. І цей, власне, всенародний бойкот оби! 
двох "виборів", проведений за закликом УГВР — це, в умо! 
винах більшовицької окупації України, найкращі вибори УГВР. 
Цим бойкотом "виборів", як також найширшою підтримкою 
УПА український народ недвозначно заявив, що він визнав 
УГВР за свій найвищий Політичний Провід. 

4. Українська Повстанча Армія понадпартійна. В ній бо! 
рються всі, кому дорога справа Самостійної Української Дер! 
жави, без різниці поглядів, політичних переконань і партійної 
приналежности. Але рівночасно з цим УПА цілком визнає той 
велетенський вклад, що його внесла OУH, керована Степаном 
Бандерою, в справу утворення, зміцнення й розвитку УПА. ОУН 
поклала основи під УПА, вона скріпила її своїми високоідей! 
ними кадрами (члени OУH становлять понад 50% усього скла! 
ду УПА), вона відстояла її політично від нападок як з боку 
опортуністичного табору,  так  і  з  боку національних ворогів 
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України, вона доклала найбільших зусиль для успішного роз! 
витку УПА і докладає їх сьогодні в рамках УГВР. 

Головне Командування Української Повстанчої Армії спо! 
дівається, що ця Заява внесе нашій еміґрації повну ясність у 
висвітлених нами питаннях, і вірить, що українська як давня, 
так і нова еміґрація потрапить стати понад вузькопартійні су! 
перечки, потрапить гідно репрезентувати наш народ перед сві! 
том, що вона йтиме разом зі скривавленим у боротьбі краєм 
під керівництвом Української Головної Визвольної Ради до ве! 
ликої мети — Української Самостійної Соборної Держави. 

28 вересня 1947 р. 

Генерал Тарас Чупринка 
Головний Командир УПА 

З друкарні  ім. С. Петлюри 

Ориґінал: Архів ЗП УГВР, Г 1�1, стор. 6, розмір 24x17 
см., фотокопія: Архів "Літопису УПА". 

INFORMATION  BUREAU  OF  THE  SUPREME  UKRAINIAN 

LIBERATION  COUNCIL  (UHVR), 

Vol. 1,No. 1, April, 1948.  

(Summary) 

An editorial note explains that the Information Bureau of the 

UHVR is now publishing this journal instead of the larger organ of the 

UHVR, Samostiynist, which was more than two hundred pages in length. 

The editors state that the larger volume took a great deal of time to 

prepare and print and that it was difficult to circulate, given, the con! 

ditions of the underground. The new journal, much smaller in format, 

was to appear more frequently and would reach its readers more quick! 

ly. It is also stated that the second issue of Samostiynist fell into the 

hands of the MVD on April 7, 1948, just as it was ready to go to press. 

We  are  also given a list of its contents. The first Issue of the Information 
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Bureau comprises an official section, which was to be published in the 

second volume of Samostiynist. This section includes five UHVR re! 

solutions, a "Special Order of the Supreme Commander of the Ukrainian 

Insurgent Army" and a "Declaration of the Supreme Command of the 

Ukrainian Insurgent Army." Both of the last two documents are signed 

by General Taras Chuprynka. 

UHVR Resolutions 

Three resolutions of the UHVR, dated May 30, August 25 and 

December 5, 1947, give lists of UPA soldiers and member of the armed 

underground who were decorated with Crosses of Merit and UPA soldiers 

who received promotions. There were twenty!one decorations and four 

promotions. 

Another resolution, dated May 30, 1947, states that UPA awards 

and decorations will also be given to members of the Ukrainian armed 

underground and civilians who "distinguish themselves by their heroism 

in battle or devotion to the cause of liberation." For reasons of main! 

taining secrecy, the names of civilians receiving these honours were not 

to be published. 

Another resolution from May 30, 1947 declares October 14 the 

feast of the UPA. The resolution states that this day, the feast of Mary 

the Protectress, was the feast of the Cossacks. It also speaks of the fifth 

anniversary of the founding of the UPA in Polissia, in 1942. 

Special Order of the Supreme Command of the UPA 

The Order was published on the occasion of the UPA's fifth 

anniversary and the first celebration of the feast of the UPA, the feast 

of Mary the Protectress, on October 14, 1947. It begins with a brief 

history of the UPA. The first units of the UPA were formed in the fall 

of 1942 in Polissia, to do battle with the Germans and the Soviet part! 

isans. Within a few months the UPA had spread throughout Volyn, Ha! 

lychyna and most of the Right Bank of the Dnipro. The UPA defended 

the population against the German terror, deportation of Ukrainian 

youth to Germany and economic exploitation; it also protected the 

people from the Soviet partisans who inundated the territory. After the 
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arrival of the Soviets, the UPA saved many Ukrainian men from death 

on the front and protected the population as a whole from internal de! 

portation, the theft of their property and the imposition of collective 

farms. The Order gives a general description of the UPA's military ope! 

rations, lists its major accomplishments and gives the names of the more 

prominent officers. 

Among the major political successes of the UPA listed in the Order 

is the organization of battle units composed of members of other nations 

subjugated by the USSR and of a conference of representatives from 

these nations, held in 1943, the establishment of a national leadership 

of the liberation struggle, the UHVR, and raids carried out by UPA units 

into neighbouring countries in order to organize the people for battle 

against the USSR. 

The Order officially recognizes the bravery of all UPA soldiers, 

their endurance and heroism in their battle for freedom, which is being 

waged in particularly difficult conditions. It ends with an appeal to 

honour those fallen in battle. 

Declaration of the Supreme Command of the UPA 

This declaration speaks of the political situation of Ukrainians 

living abroad and, in four points, describes the non!partisan character 

of the UPA, the role of the UHVR and the relation of the UPA to the OUN. 

The first units of the UPA were formed from battle units of the 

OUN. However, in the years 1942!43, these OUN fighters were joined 

by Ukrainians of all kinds of political affiliations, and the UPA thus be! 

came a general, national underground army, "the broad expression of 

the struggle of the whole Ukrainian nation." The need became obvious 

to establish a general, national leadership of this struggle. Thus, at the 

UPA's initiative, a conference of political activists was arranged, in order 

to create such a central leadership. This conference, the First Grand 

Assembly of the UHVR, took place in July, 1944. It established the UHVR 

and adopted its political program (Platform) and its constitution (Pro! 

visional Organization). Other political activists or parties who recog! 

nized the UHVR program were allowed to join the body. 

From the time the UHVR was, established, it was granted authority 

over the UPA.   Within Ukraine, the UHVR led the UPA  both politically 
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and in terms, of organization.   Abroad, the UPA was to be represented 

by; the Foreign Representation of the, UHVR. 

The third point of this declaration emphasizes the prestige and 

popularity enjoyed by the UHVR among the people of Ukraine. The wide 

recognition given the UHVR can be seen in the generous support given 

by the people to the Ukrainian resistance and their quick response to 

UHVR appeals. For example, in response to the UHVR's appeal to the 

population, on February 10, 1,946 Ukrainians boycotted the Soviet "elec! 

tions" to the Supreme Soviet of the USSR; on February 9, 1947, they 

boycotted elections to the Supreme Soviet of the Ukrainian SSR. And 

this in spite of the brutal terror waged by the MVD to break their resis! 

tance.       

The last point of the declaration speaks of the role of the OUN 

in organizing the UPA, filling its ranks with experienced cadres and 

working for its political defense. It also stresses, the non!partisan nature 

от the UPA and states that it is a general, national armed force of the 

Ukrainian resistance. 
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За Українську Самостійну Соборну Державу! 

БЮРО  ІНФОРМАЦІЇ  УКРАЇНСЬКОЇ  ГОЛОВНОЇ 
ВИЗВОЛЬНОЇ  РАДИ (УГВР) 

Випуск № 2 Серпень 1948 р. Рік вид. 1. 

ПОСТАНОВИ УКРАЇНСЬКОЇ ГОЛОВНОЇ ВИЗВОЛЬНОЇ РАДИ 
Про встановлення медалі 

"За боротьбу в особливо важких умовах" 

З уваги на те, що в різних районах України багато уча! 
сників українського визвольно!революційного руху веде бо! 
ротьбу проти московсько!більшовицьких окупантів в незвичай! 
но важких умовах, — в умовах, що вимагають від революціо! 
нерів і повстанців просто надлюдських фізичних і моральних 
зусиль, — для відзначення особливої мужности таких револю! 
ціонерів і повстанців та їхніх особливих заслуг для справи ви! 
зволення України встановити окрему медалю "За боротьбу в 
особливо важких умовах". 

Інструкцію у справі цієї медалі видасть Головне Коман! 
дування УПА. 

6 червня 1948 року 
Українська Головна Визвольна Рада 

Про нагородження хрестами заслуги вояків УПА та учасників 
українського визвольно4революційного підпілля 

1. За виявлені в боях мужність і героїзм, за видатні за! 
слуги в керуванні боротьбою відділів Української Повстанчої 
Армії нагородити  

Золотим Хрестом Бойової Заслуги ІІ�ої  кляси 
1. Кармелюка в. 17,      2. сот. Гармаша (УПА!Півд.), 
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3. пор. Гука (УПА!Півд.), 4. пор. Крука (УПА!Півд.) 
II. За видатні заслуги в національно!визвольній рево! 

люційній боротьбі українського народу проти окупантів 
нагородити 

Срібним Хрестом Заслуги 
1. Петра СБ 20,  2. Орка СБ 22,  3. Марту І УЧX 22, 

4. Марту II УЧX 22,  5. Казку УЧX 17,  6. Семена (Півд.), 
7. Бея (Проп.),  8. Уласа КГ 3. 

6 червня  1948 року 

Українська  Головна  Визвольна  Рада 

Про підвищення у військових ступенях вояків УПА 

Підвищити до ступеня полковника 
мйр. Лицаря*   ГК (з д. старш. 22. 1. 1948 р.) 

6 червня 1948 року 

Українська Головна Визвольна Рада 

Про признання працівникам Служби Безпеки (СБ) старшин4 
ських та підстаршинських ступенів Служби Безпеки, аналогічно 
                             до відповідних військових ступенів в УПА 

З уваги на те, що в успішній боротьбі з більшовицьки! 
ми поліційними органами та їх аґентурою Служба Безпеки: 
а) здобула значний фаховий досвід та б) оформилася та діє 
як окремий, організований апарат, — з днем 22. 1. 48 р. всім 
працівникам СБ признали старшинські та підстаршинські ступе! 
ні Служби Безпеки, аналогічно до відповідних ступенів в УПА. 

З конспіративних причин номінацій працівників СБ не 
публікувати. 

6 червня 1948 року 

Українська Головна Визвольна  Рада 

* Полк. "Лицар" — справжнє прізвище Олекса Гасин, шеф штабу 

ГК   УПА.  
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У  ГОЛОВИ  ГЕНЕРАЛЬНОГО  СЕКРЕТАРІЯТУ  УГBP 

P.  ЛОЗОВСЬКОГО 

Будучи в липні 1948 р. у голови Генерального Секрета! 
ріяту УГВР Р. Лозовського на його партизанській квартирі, 
представник Бюра Інформації УГВР звернувся до нього з про! 
ханням дати вияснення деяких актуальних питань, що сьогодні 
особливо цікавлять леґальну українську громадськість, з ме! 
тою опублікувати потім ці вияснення в українській підпільній 
пресі. Голова Генерального Секретаріяту радо на це згодився 
і дав вичерпні відповіді на багато актуальних питань. Нижче 
ми коротко публікуємо ці відповіді. 

1. На зауваження представника Бюра Інформації про 
те, що деяка частина леґального українського громадянства 
неправильно пояснює собі факт переходу кількох відділів УПА 
і груп революціонерів із західних окраїн українських земель 
(із!за т. зв. лінії Керзона) в західньо!німецькі окупаційні зони, 
що стався літом!осінню 1947 p., — голова Генерального Сек! 
ретаріяту заявив: 

Перехід деяких відділів УПА і груп революціонерів із 
західних окраїн українських земель у західньо!німецькі оку! 
паційні зони відбувся згідно з директивою УГВР у цій справі 
та наказом Головного Командування УПА. Як більшості укра! 
їнського громадянства відомо, ранньою весною 1947 р. поль! 
сько!більшовицькі окупанти насильно викинули із західньо! 
українських окраїн рештки українського населення, яке ще 
там залишилося після виселенчої акції 1946 р. Цим разом 
українське населення цих теренів виселювано вже не до УPCP, 
як це було раніше, але на Захід, головним чином в Ольштин! 
ське воєвідство. Із значної частини сіл польсько!більшовицькі 
вороги народу виселили також польське населення, яке до! 
помагало УПА і українському визвольно!революційному під! 
піллю. Після цього на цю цілком невеличку, перемінену в 
пустиню,    територію   польсько!більшовицькі   злочинці   кинули 
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проти УПА й українського революційного підпілля кілька ви! 
браних дивізій військ усіх родів зброї. Далі вести револю! 
ційну боротьбу в таких умовинах було для УПА й револю! 
ційного підпілля фізично неможливо. В цій ситуації деякі 
відділи УПА та групи революціонерів дістали завдання пройти 
бойовими рейдами через Чехословаччину в західньо!німецькі 
окупаційні зони з метою зв'язатися там з Закордонним Пред! 
ставництвом УГВР і через нього — а) скласти перед народами 
світу протест проти більшовицьких та польських злочинств 
над українським народом та б) передати за кордон інформа! 
цію про визвольно!революційну боротьбу українського народу 
проти московсько!більшовицьких і польсько!більшовицьких 
окупантів та про їх гнобительську політику на українських 
землях. Це, в підбільшовицьких умовинах є, чи не єдиний, на! 
дійний спосіб поінформувати світ про те, що в останні роки 
діється в Україні. 

Проходячи рейдом через Чехословаччину, часто серед 
густих, і завзятих сутичок із чехословацькою армією та полі! 
ційними загонами, контрольованими більшовиками, відділи 
УПА провели серед чеського і словацького народів значну по! 
літично!пропаґандивну роботу. Населення Чехословаччини зу! 
стрічало наші відділи скрізь дуже радо. Про цей рейд пода! 
вали відомості численні радіовисильні світу. 

Треба підкреслити, що основна частина відділів УПА 
та революційних кадрів із!за т. зв. лінії Керзона літом 1947 р. 
перейшла до т. зв. Української УPСP, щоб тут продовжувати 
свою визвольно!революційну боротьбу за визволення України 
з!під панування окупантів. 

У зв'язку з усім сказаним вище, перехід деяких відді! 
лів УПА та груп революціонерів у західньо!німецькі окупа! 
ційні зони треба розглядати тільки як чергове бойово!полі! 
тичне завдання цих відділів і груп, а ні в якому разі як їх 
"капітуляцію" перед ворогом, чи "втечу" на еміґрацію, як це 
собі пояснює деяка непоінформована частина леґального укра! 
їнського громадянства. 

2. У зв'язку з тим, що частина східньо!українського (і 
взагалі підсовєтського) громадянства приписує деякі револю! 
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ційні акції на українських землях "власівцям", — голова Ге! 
нерального Секретаріяту сказав: 

Всі вістки про дії "власівців" на українських землях є 
інспіровані МВД і МҐБ. Більшовицькій охранці йдеться про 
те, щоб, з одного боку, ставлячи поруч українського визволь! 
но!революційного руку таких відомих російських аґентів Гіт! 
лера, як "власівці", дезорієнтувати підсовєтські народні маси 
щодо самостійного національно! і соціяльно!визвольного харак! 
теру українського революційного руху, та, з другого боку, при! 
писуючи деяку частину революційних акцій українського під! 
пілля та УПА на рахунок "власівців", применшувати тим са! 
мим силу й розміри української визвольно!революційної бо! 
ротьби. На українських землях підпільно діє тільки український 
визвольно!революційний рух. Організованої підпільної бороть! 
би "власівці" на українських землях ніколи не вели, ні не 
ведуть. "Власівцям" — російській аґентурі Гітлера на укра! 
їнських землях місця немає. Всі чутки про протибільшовицьку 
боротьбу "власівців" в Україні, як також, правдоподібно, і в 
усьому Радянському Союзі, треба вважати за свідому, підступ! 
ну емведівську видумку. 

3. На запитання представника Бюра Інформації про те, 
чи вже підраховано, скільки українців із Західньої України 
вивезено в Сибір під час останнього масового вивозу звідси, 
тобто в днях 19!21 жовтня 1947 p., та чи народи світу знають 
про цей факт, — голова Генерального Секретаріяту сказав: 

За неповними підрахунками із Західньої України, тобто 
з Львівської, Станиславівської, Тернопільської, Дрогобицької. 
Чернівецької, Рівенської й Волинської областей, під час ос! 
таннього вивозу, вивезено коло 150 тисяч українців, в тому 
числі найбільше жінок, дітей і стариків. Над вивожуваними 
емведисти по!нелюдськи знущалися. На багатьох ешельонах 
більшовицькі злочинці уміщували цинічні написи: "Евакуйо! 
вані з!під бандерівського терору". Вивожуване населення три! 
малося по!геройськи. З ешельонів неслися оклики: "Ми ще вер! 
немося на рідні землі! Нас відомстять повстанці! Будемо бу! 
дувати Україну на Сибірі! Хай живе Самостійна Україна!" 
Багато вивожуваних, особливо малих дітей та стариків, померло 
відразу вже під час дороги — померло з голоду, з тісноти в 
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задротованих вагонах, з холоду, з побоїв. Багато з вивезених 
померло зараз же в перші місяці на каторжних роботах. Умо! 
вини життя і праці вивезених українських чоловіків і жінок 
— страхітливі. Ні в кого не може бути найменшого сумніву 
щодо того, що більшовицькі злочинці застосовують вивіз укра! 
їнського населення у "віддалені області Радянського Союзу" 
як засіб масового фізичного винищування українського на! 
роду. Цей засіб вони широко, застосовують уже впродовж 30 
років! Історія людства не знає подібних прикладів фізичного 
винищування поневолених народів навіть з боку найжорсто! 
кіших поневолювачів. Московсько!більшовицькі вороги народу 
перевищують усе, що найганебніше було дотепер в історії. 

За кордонами СРСР знають у загальному про цей факт, 
Ми віримо, говорив голова Генерального Секретаріяту, що кож! 
на чесна й поінформована людина за кордоном протестує про! 
ти такої злочинної політики більшовицьких гнобителів в Украї! 
ні, осуджує її. Та разом з цим, говорив далі голова Генераль! 
ного Секретаріяту, український народ не може не обурюва! 
тися, коли бачить, що з боку офіційних політичних кіл з при! 
воду цього чергового масового злочину над українським на! 
родом, як і з приводу незчисленної кількости інших злочинів, 
що мають місце на українських землях під московсько!біль! 
шовицькою окупацією, не піднісся майже ні один голос про! 
тесту у відповідних міжнародних інституціях, коли бачить, що 
всі високі принципи, що їх декляровано в цілому ряді між! 
народних документів і покладено в основу цілого ряду між! 
народних інституцій, не мають ніякої дійової сили на тери! 
торії більшовицького СРСР щодо народів Радянського Союзу. 
Український народ з найбільшим обуренням сприйняв той 
факт, що представників Радянського Союзу — представників 
найбільш гнобительської, найзлочиннішої державної систе! 
ми, системи, що в ній не тільки не існують ніякі людські ні 
громадські права, але й що в ній знищуються цілі народи, — 
що представників цієї держави допускається до таких між! 
народних установ, як Організація Об'єднаних Націй, до таких 
органів цієї Організації, як, напр., Комісія у питаннях про 
права людини, де вони з безприкладним цинізмом, будучи ці! 
лі, від стіп до голови, сплямовані кров'ю мільйонів  невинно 
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замучених жертв, виголошують довжезні мови про... права лю! 
дини, де вони, маючи на своєму сумлінні сотні тисяч знище! 
них українських патріотів, мільйони замученого і в сибірських 
тайгах, і в середньоазійських степах, і в самій Україні укра! 
їнського населення, знищення всього народу кримських татар, 
інгушів, — виступають як нібито найпослідовніші, найрішучі! 
ші противники... ґеноциду (знищування національних та расо! 
вих груп)... 

Все це, одначе, кінчив голова Генерального Секретарія! 
ту, не послабить сили спротиву українського народу москов! 
сько!більшовицьким окупантам, не захитає нашої віри в пе! 
ремогу нашої визвольно!революційної боротьби. Український 
народ знає, що його визволення у його власних руках. Вже 
недовго більшовицьким злочинцям катувати підсовєтські на! 
роди й обманювати світ. Справедливого суду народів, і, в пер! 
шу чергу, народу українського, їм не минути... 

4. На зауваження про те, що багато дехто з українських 
громадян, головно зі східніх областей, цілком схвалюючи ідеї 
українського визвольно!революційного руху, трохи скептично, 
водночас, ставиться до пропаґованих цим рухом демократич! 
них принципів, — голова Генерального Секретаріяту сказав: 

Ґарантією справжньої демократичности майбутнього ла! 
ду в українській державі є, в першу чергу, широконародний 
характер українського визвольно!революційного руху, його без! 
прикладна ідейність. Український визвольно!революційний рух 
з надр українського народу зродився, в ім'я інтересів україн! 
ського народу діє, воля і щастя українського народу — його 
найвища мета. Українські революціонери — сини українсько! 
го народу, вихідці з найширших українських народних мас, 
які сьогодні масово гинуть за волю й щастя українського на! 
роду, — проти інтересів українського народу, проти інтересів 
українських народних мас ніколи не підуть. Влада українсько! 
го народу на українській землі — ось мета змагань україн! 
ського визвольно!революційного руху. Українські революціо! 
нери й повстанці піднялися на таку важку боротьбу з окупан! 
тами, керуючись найчистішими ідейними мотивами — найчи! 
стішим патріотизмом, найщирішою любов'ю до українського 
народу, найщирішим прагненням зробити  кінець усьому то! 
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му гнобленню й експлуатації, що їх терпів віками і терпить 
сьогодні український народ. Ці високоблагородні мотиви да! 
ють силу учасникам нашої визвольно!революційної боротьби 
переносити всі найважчі труднощі, що з ними зв'язана довга 
революційна боротьба в умовинах більшовицького режиму. 
Безприкладна, в найвищій мірі благородна, ідейність україн! 
ських революціонерів і повстанців наказує їм радше самим 
кінчити з собою, ніж здаватися у руки ворога. До таких лю! 
дей, як українські революціонери й повстанці, треба мати 
довір'я. Українські революційні організації завжди підкреслю! 
ють, що вони борються не за Україну для себе, але за Україну 
для українського народу. Те, що так воно є фактично, якнай! 
переконливіще підтверджується тим, як українські револю! 
ціонери та повстанці борються та як вони вмирають. 

Далі, реальною ґарантією демократичности майбутніх 
форм правління в Україні є саме існування УГВР. УГВР по! 
будована на чисто демократичних принципах та заступає де! 
мократичні погляди. В її склад увійшли представники різних 
українських самостійницьких партій та середовищ. Її визнає 
й цілковито підтримує найсильніша сьогодні політична орга! 
нізація на українських землях — Організація Українських На! 
ціоналістів під керівництвом Степана Бандери. ОУН, керована 
Степаном Бандерою, стоїть також на демократичних позиціях. 
УГВРаді підпорядковується Українська Повстанча Армія. Одне 
з найважливіших завдань УГВР це забезпечити проведення 
вільних і демократичних виборів до перших Українських Ус! 
тановчих Зборів у вільній українській державі. Доки існува! 
тиме УГВР, доки український народ всеціло підтримуватиме 
УГВР, доти вільна Україна правитиметься демократичним спо! 
собом. У скликаних УГВРадою перших Установчих Зборах ук! 
раїнський народ буде мати змогу вільно визначити дальші фор! 
ми свого внутрішньо!державного устрою. 

Для мене особисто, сказав далі голова Генерального Сек! 
ретаріяту, цілком зрозуміле, чому деякі українці зі східніх 
областей трохи скептично ставляться до нашої деклярації де! 
мократичних принципів. Глибоко антидемократична практика 
більшовиків, які формально стоять нібито за якнайширшу де! 
мократію, не могла  не наставити  підрадянських людей скеп!  
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тично до всяких деклярацій. Я сподіваюся, що УГВР своєю 
практикою зуміє переконати навіть найбільших скептиків у 
тому, що український визвольно!революціний рух є фактично 
за демократію, що він за фактичні широкі демократичні пра! 
ва народних мас. 

5. У зв'язку з посиленням більшовицької колективіза! 
ційної акції на західньо!українських землях та у зв'язку з 
прийняттям більшовицькою владою цілого ряду протинарод! 
них постанов у напрямі "зміцнення" колгоспної системи в 
усьому Радянському Союзі, представник Бюра Інформації по! 
просив голову Генерального Секретаріяту висловитися про 
ставленця УГВР в справі колгоспів. Голова Генерального Сек! 
ретаріяту сказав: 

УГВР є за повне знищення більшовицької, колгоспної 
системи в Україні, за повне визволення українського селян! 
ства з колгоспного ярма. У Плятформі УГВР, прийнятій 1!им 
Великим Збором УГВР, говориться, що УГВР є "за забезпе! 
чення вільної форми трудового землекористування з визна! 
ченням мінімальних і максимальних розмірів для індивідуаль! 
ного землекористування" (пункт 4, буква 3). Таку настанову 
УГВР має і сьогодні. УГВР закликає українське селянство до 
боротьби з колгоспами як у вже давно сколективізованих схі! 
дньо!українських областях, так і в ще не цілком сколективі! 
зованих західніх областях. 

Український визвольно!революційний рух бореться про! 
ти більшовицької колгоспної системи, поперще тому, що вона 
є знаряддям варварської економічної й фізичної експлуатації 
українського селянства з боку більшовицьких гнобителів, зна! 
ряддям їх жахливого соціяльного гноблення, і, подруге, тому, 
що ця система є також засобом політичного підкорення укра! 
їнських селянських мас більшовицькій імперіалістичній кліці. 

Ідучи за закликами революційного підпілля, добре розу! 
міючи всю протинародну, експлуататорську і протинаціональ! 
ну суть більшовицьких колгоспів, українське селянство Захід! 
ньої України, як відомо, ставить більшовицькій колективіза! 
ційній акції рішучий спротив. Усі підлі, часто, проста бандит! 
ські методи, що їх етосують більшовики, щоб  примусити се! 
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лян підписати заяву вступу до колгоспів, дають їм дуже малі 
результати. 

УПА і революційне підпілля широко підтримують захід! 
ньо!українське селянство в його боротьбі проти більшовиць! 
кої колективізаційної акції. Саме завдяки цій підтримці за! 
хідньо!українське селянство досьогодні ще не сколективізова! 
не. Свою боротьбу проти колгоспної системи в Україні укра! 
їнський визвольно!революційний рух веде під гаслом: "Геть 
колгоспи! Земля селянам!". 

6. Зупиняючись над питанням про перспективи визволь! 
но!революційної боротьби українського народу на українських 
землях, голова Генерального Секретаріяту сказав: 

В майбутнє я дивлюся з оптимізмом. Я вірю насампе! 
ред у силу і завзяття українських народних мас, у їх високий 
патріотизм. Я вірю також у мужність українських повстан! 
ців і революціонерів, у їх підпільно!конспіративну та бойову 
майстерність. Завдавши українському визвольно!революційно! 
му рухові значних утрат у людях, московсько!більшовицькі 
окупанти не зуміли, одначе, ні розбити нашу підпільну органі! 
зацію, ні скільки небудь серйозно підірвати її силу, не доби! 
лися ніяких результатів на фронті ідейно!політичного наступу 
на український визвольний рух, хоч яких підлих метод вони 
не вживали. Український визвольно!революційний рух діє да! 
лі організовано. Велика частина українських земель покрита 
організаційною підпільною мережею. Український визвольно! 
революційний рух не звузився, коли йдеться про територію 
його дій, навпаки, на деяких теренах він значно поширив свої 
впливи. На багатьох ділянках боротьби він веде успішний 
наступ. Революційні повстанські кадри в своїй сьогоднішній 
боротьбі спираються на величезний бойовий, конспіративний, 
організаційний і політичний досвід, що його вони здобули 
впродовж чотирьох років своєї боротьби в умовинах більшо! 
вицького режиму, а зокрема на досвід боротьби з МВД і МҐБ. 
Витримавши переможно більшовицький наступ упродовж ос! 
станніх чотирьох років, український народ зуміє переможно 
боротися й далі. Сподіваюся також, що сприятливим для спра! 
ви нашого визволення буде й розвиток міжнародних подій. 
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Завдання українського народу в теперішній момент — 
продовжувати всіми силами й засобами ту революційну бо! 
ротьбу, яку він веде сьогодні, та ще ширше, на всіх українських 
землях, розгортати цю боротьбу. Український народ, який по! 
ніс такі жертви у своїй визвольній боротьбі останніх років, 
який пролив стільки крови за здійснення своїх самостійниць! 
ких ідеалів, не може послаблювати своєї боротьби тоді, коли, 
можливо, година його національного визволення вже не так 
то далеко. Можливі міжнародні ускладнення український на! 
род повинен зустріти, ще більше згуртовуючись довкола укра! 
їнського революційного руху, під керівництвом УГВР, з іще 
більшою готовістю на найбільші навіть жертви в ім'я здо! 
буття Української Самостійної Держави, з іще більшою зди! 
сциплінованістю, з іще більшою свідомістю відповідальности 
за майбутнє України. 

"Ми, хоч серед величезних жертв, серед найважчих тру! 
днощів, але впевнено прямуємо до волі, ми нашою боротьбою 
постійно наближаємо день нашого визволення. Україна буде 
вільною!" — так закінчив свою розмову з представником Бю! 
ра Інформації УГВР голова Генерального Секретаріяту УГВР 
Р. Лозовський. 
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Генерал Тарас Чупринка 

ДО  ҐЕНЕЗИ УКРАЇНСЬКОЇ ГОЛОВНОЇ ВИЗВОЛЬНОЇ РАДИ 

Визвольні Змагання українського народу 1917!21 pp. за! 
кінчилися для нього невдатно. Після 1920 р. значна частина 
учасників українських армій опинилася в таборах для інтер! 
нованих у Польщі, в ЧСР. Українські політичні діячі, головно 
зі східньо!українських земель, які брали активну участь у 
відновленні української самостійної держави й у боротьбі за 
неї, переважно еміґрували. Українські землі роздерто між 
СРСР, Польщу, Румунію та ЧСР. Український народ знов опи! 
нився під пануванням чужинців. 

Визвольну боротьбу українського народу 1917!1921 pp. 
репрезентували два уряди — Уряд Української Народної Рес! 
публіки (УНР) та Уряд Західньо!Української Народної Респуб! 
ліки (ЗУНР). У 1918 р. це було зумовлене окремим розвитком 
визвольної боротьби українського народу в межах царської 
Росії, і окремим — в межах австрійської монархії. Об'єднання 
усіх українських земель в одній Українській Народній Респуб! 
ліці, що його святково проголошено історичним Універсалом 
22!го січня 1919 р. в Києві, лише на короткий час припинило 
існування двох окремих урядів. З уваги на специфічні, голов! 
ним чином зовнішньополітичні, умовини, що в них проходи! 
ла визвольна боротьба українського народу 1919!21 pp., оби! 
два уряди далі існували й діяли окремо.  

Після 1920 р. були примушені еміґрувати й обидва уря! 
ди. На еміґрації Уряд ЗУНР як представництво Західньої Укра! 
їни проіснував до остаточного вирішення справи Галичини 
Радою Амбасадорів 15. III. 1923 р. Уряд УНР існував далі, 
хоч після ліквідації Союзу Визволення України (CBУ), тобто 
після 1930 p., його впливи на українських землях були дуже 
малі. Тут, на українських землях, в pp. 1921!39, в обстановці, 
з одного боку, посиленого наступу окупанта на український 
народ, зокрема в обстановці скрайньо ворожої українському на! 
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родові політики московсько!більшовицьких окупантів, і, з дру! 
гого боку, в обстановці постійного росту визвольної револю� 
ційної боротьби українського народу за національне визволен! 
ня, створювався новий стан національно�політичних відносин. 
Уряд УНР, який далі стояв на політичних позиціях 1918!21 pp. 
та ні своїм особовим складом, ні своїми поглядами ні в якій 
мірі не відбивав тих глибоких перемін, що доконувалися у 
національно!політичному житті українського народу на укра! 
їнських землях, — вже не міг уважатися представником цього 
нового стану національно�політичних відносин в  Україні. 

Після 1920 р. український народ, насильно загнаний в 
окупантське ярмо, не прининив визвольної боротьби. Він її по! 
силено вів далі у різних формах і на різних ділянках свого 
національного життя. 

Найхарактернішим явищем українського національного 
життя 1921!39 pp. було виникнення й постійне зростання ви� 
звольної підпільної, революційної боротьби українського наро! 
ду за Українську Самостійну Соборну Державу. На фронті 
підпільної боротьби опинився найпатріотичніший, найідейні! 
ший український елемент. Щораз ширше вкорінювалися в 
Україні ідеї українського націоналістичного руху. Скрізь там, 
де вони доходили, вони неподільно опановували українські на! 
родні маси, різні українські національні середовища. Укра! 
їнський визвольно!революційний рух став одним із найважли! 
віших факторів українського національно!політичного життя. 

Вибух 1939 р. другої світової війни дав українському 
народові нові надії на можливість здійснення його самостій! 
ницьких прагнень. 
 Зокрема, провідні українські  політичні кола вирішили 

використати для здійснення самостійницьких ідеалів україн! 
ського народу вибух німецько!більшовицької війни 1941 р. 
З ініціятиви українських націоналістичних кіл 30!го червня 
1941 p., тобто зараз же в перших днях німецько!більшовицької 
війни, на українських землях утворився незалежний україн! 
ський уряд — Українське Державне Правління, яке перед 
усім світом проголосило відновлення Української Самостійної 
Держави. 
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На проголошення самостійности України німці відповіли 
виарештуванням членів Українського Державного Правління, 
багатьох діячів українського підпільного руху та чільних укра! 
їнських патріотів. 

Терористична, гнобительська політика німецьких окупан! 
тів в Україні довела, в наслідку, тільки до поглиблення й 
поширення боротьби українського народу. Український ви! 
звольний рух, шукаючи нових шляхів, прямував, як і прямує 
завжди, до однієї й тієї самої мети — до побудови Україн! 
ської Самостійної Соборної Держави. 

1942 рік в Україні, і особливо, друга його половина, 
позначився посиленим наступом гітлерівських загарбників на 
український народ. Особливо жорстокого гноблення зазнавало 
українське населення у т. зв. "Райхскомісаріяті Україна". Нім! 
ці силоміць вивозили все працездатне населення на каторжні 
роботи в Німеччину, немилосердно грабували його з останніх 
харчових засобів, за найдрібніший спротив їхнім драконським 
розпорядженням палили цілі села та вимордовували сотні ні 
в чому невинних мешканців, в тому числі завжди дуже багато 
жінок і дітей, масово арештували українських самостійників, 
усіх українських патріотів. 

Крім гітлерівських окупантів, українські народні маси, 
зокрема селян, тероризували і грабували банди більшовиць! 
ких партизанів. Ці банди, посуваючись з Білорусі, почали опа! 
новувати північні й північно!західні лісові терени України. Вся 
"протинімецька боротьба" більшовицьких партизанів зводила! 
ся до грабування українського населення з останніх шматків 
хліба, останної одежини, до розшуків та розправ над україн! 
ськими патріотами. 

Активний, бойовий елемент Полісся та північної Волині, 
зорганізований у рядах OУH, керованої Степаном Бандерою, 
з метою боронити українські маси від терору гітлерівців і 
більшовицьких партизанів та прагнучи активно, зі зброєю у 
руках боротися за здійснення самостійницьких прагнень укра! 
їнського народу, восени 1942 р. почав творити збройні групи. 
Ці групи були примушені вести боротьбу відразу на три фрон! 
ти: проти гітлерівських окупантів, проти насланих Кремлем 
в Україну  більшовицьких  партизанів та проти польських шо! 
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віністів. Ці останні, мріючи про відновлення польського па! 
нування на українських землях, організовувані й озброювані 
німцями, і собі почали всіляким способом знущатися над укра! 
їнським народом. 

Збройну, партизанську боротьбу проти ворогів україн! 
ського народу українські народні маси привітали з захоплен! 
ням. До бойових груп почало напливати щораз більше патріо! 
тичного, здебільша молодого, боєздатного елементу. 

В лютому 1943 р. в наслідок особливого загострення ні! 
мецького терору, збройна повстанська боротьба українського 
населення проти гітлерівських окупантів стала на Волині й 
Поліссі масовим' явищем. 

Постанські відділи, що сформувалися після масового 
переходу на нелеґальне становище, тисячі української молоді, 
тисячі українських чоловіків і жінок, не могли вже існувати 
як бойові групи OУH. Адже в них, крім членів OУH, також 
опинилися люди, що співчували деколи різним іншим політич! 
ним групам, в минулому деколи до цих груп приналежні, а 
теж тут опинилося багато безпартійних українських патріотів. 
З цих то причин прийшло до переорганізування всіх збройних 
відділів у загальнонаціональну, понадпартійну Українську Пов� 
станчу Армію (УПА). 

Незабаром новозорганізована УПА відбила всі німець! 
ко!більшовицькі наступи на українське населення Волині та 
Полісся й обмежила панування німців на цих теренах тільки 
до більших міст, головних шосейних шляхів та залізничних 
ліній. Рівночасно УПА також звузила терени, опановані біль! 
шовицькими партизанами, до окремих, невеличких лісових 
островів.   

Таким чином під виключною контролею УПА опинилися 
значні території Волині та Полісся. УПА вже не могла обме! 
жуватися тільки до бойових дій, але мусіла також зайнятися 
впорядкуванням опанованих територій і організуванням на 
них влади. Негайного втручання й організації вимагали адмі! 
ністрація терену, шкільництво, земельна справа, господарське 
життя в цілому. Всі ці справи Командування УПА!Північ упо! 
рядковувало відповідними наказами. 
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Літом 1943 p. УПА поширилася на Галичину й велику 
частину Правобережжя. Широка збройна боротьба проти всіх 
окупантів України за Українську Самостійну Соборну Держа! 
ву, виразно стала загальним виявом самостійницьких прагнень 
українських народних мас, українського народу в цілому. По! 
чиналася нова доба у визвольних змаганнях українського на! 
роду, нова доба в історії України. 

Відступ німецьких армій, розвал Німеччини, що зарисо! 
вувався щораз виразніше, передові ідеї свободи народів і лю! 
лини, що їх голосила УПА, притягали в лави УПА багатьох 
втікачів з німецьких таборів для військовополонених та різних 
допоміжних військових формацій, зорганізованих німцями з 
поневолених більшовицькою Москвою народів. В лавах УПА 
опинилося багато грузинів, азербайджанців, білорусів, татар 
та ін. Всіх їх зорганізовано при УПА в окремі національні 
відділи під їх власним командуванням. 

З метою дати боротьбі іншонаціонального елементу в ла! 
вах УПА відповідну політичну платформу, з ініціятиви УПА в 
листопаді 1943 р, на Волині скликано Конференцію Понево! 
лених Народів. На конференції визначено спільні цілі й мето! 
ди боротьби всіх поневолених Москвою народів. 

Бойові й політичні успіхи УПА зацікавили українською 
проблемою сусідів України та інші чужонаціональні політичні 
кола. З Головним Командуванням УПА почали зв'язуватися 
представники урядів інших держав, бажаючи повести перего! 
вори з офіційним представництвом українського народу з ме! 
тою врегулювати цілий ряд політичних справ, актуальних те! 
пер чи в майбутньому. Тому, що такого загальнонаціонально! 
го представництва українського народу в цей час ще не було, 
— взимку 1943/44 р. ці переговори вело Головне Командуван! 
ня УПА. До участи в цих переговорах Головне Командування 
запросило також представників інших українських політичних 
самостійницьких угрупувань. 

Масове поширення збройної боротьби за Українську Са! 
мостійну Соборну Державу, що сталося в наслідок глибокого 
вкорінення серед якнайширших мас українського народу ідей 
українського визвольно!революційного руху; виразно всенаці! 
ональний  характер  цієї боротьби; опанування УПАрміею знач! 
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них, територій українських земель; наближування до кінця 
війни між окупантами України — гітлерівською Німеччиною 
й більшовицькою Москвою, та, у зв'язку з цим, можливість за! 
існування догідної ситуації для української визвольної справи; 
значний зріст ваги української проблеми в результаті визволь! 
ної боротьби українського народу — всі ці моменти спонука! 
ли Головне Командування УПА заініціювати акцію з метою 
створити загальнонаціональний, всеукраїнський політичний 
центр, який взяв би на себе найвище політичне керівництво 
визвольною боротьбою за Українську Самостійну Соборну Дер� 
жаву та репрезентував би цю боротьбу назовні. 

Треба підкреслити, що тут ішлося про утворення нового 
всеукраїнського, загальнонаціонального центру — такого цен! 
тру, який відбивав би новий стан національно�політичних від� 
носин в Україні — стан широкорозгорнутої боротьби та який 
відповідав би всім потребам такої широкорозгорнутої бороть� 
би: був би здібний такою боротьбою дійово керувати та на� 
лежно їі репрезентувати. Таким центром не міг уважатися 
уряд УНР, що формально далі існував. Адже він, як ми вже 
про це згадували, від тридцятих років уже ні в якій мірі не 
віддзеркалював тих глибоких політичних перемін, які докону! 
валися серед українського народу на українських землях. Він 
був цілковито відірваний від тієї визвольно!революційної бо! 
ротьби, яка саме під час тридцятих років в Україні виникла. 
Таким центром не могло бути також Українське Державне 
Правління, утворене на українських землях у червні 1941 p., 
з цієї простої причини, що майже всі члени цього правління 
сиділи в цей час у німецьких тюрмах і концтаборах. 

Для здійснення пляну створити всеукраїнський, загально! 
національний політичний центр (цей плян зродився в колах 
Головного Командування УПА восени 1943 р), — весною 1944 р. 
утворено ініціятивний комітет. Цей комітет відразу взявся до 
інтенсивної праці. 

Перше, ніж приступимо до розгляду праці ініціятивно! 
го комітету, коротко розглянемо тодішню політичну ситуацію 
на українських землях, а зокрема — тодішнє політичне облич! 
чя українського народу, тодішній стан і уклад українських на! 
ціонально!політичних сил.     
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Саме в той час, тобто  в  березні 1944 p., на лінії Ковель 
— Броди — Коломия зупинилася велика зимова більшовицька 
офензива. Таким чином українські землі, розрізані лінією фрон! 
ту, перебували під двома окупаціями: переважна частина укра! 
їнських земель була вже під новою московсько!більшовицькою 
окупацією, а невеличка  частина Західньо!Українських Земель 
— під гітлерівською. Програна гітлерівської Німеччини була 
вже цілком очевидна: німці не капітулювали, надіючись хіба 
на чудо. 

Яке було політичне обличчя українських земель, що опи! 
нилися під новою російсько!більшовицькою окупацією, зокре! 
ма ж — Східньо!Українських Земель? 

Активно в систему окупанта включилася цілком незнач! 
на частина східно!українського населення: колишні більшо! 
вицькі партизани, члени більшовицької партії, колишні пра! 
цівники більшовицької адміністрації тощо. Тут слід відміти! 
ти, що в останній час в адміністрації більшовицької партії 
опинився найменше вартісний спекулятивний елемент, єдиною 
життєвою девізою якого була особиста нажива, особиста ка! 
рієра й більше нічого. Такого елементу не бракує, мабуть, се! 
ред ні одного народу в світі, і він завжди перший заповнює 
ряди всяких аґентур. Саме цей елемент, щоб здобути собі при! 
хильність нової влади, на кілька місяців, а то й тижнів, перед 
приходом більшовиків в Україну масово йшов у більшовиць! 
кі партизанські відділи, що більшовицька пропаґанда не поми! 
нула широко розреклямувати як "масове поширення парти! 
занського руху в Україні". 

Друга, чисельно найбільша, основна частина українсько! 
го населення Східньо!Українських Земель, будучи формально 
льояльною супроти нової окупантської влади, — в глибині ду! 
ші цих окупантів ненавиділа. 

Третя, досить значна, частина національно свідомого й 
активного східньо!українського елементу, побоюючись більшо! 
вицьких репресій і не хотячи служити більшовицьким окупан! 
там, виїжджала на Захід, на еміґрацію. 

Четверта частина східньо!українського населення, охоп! 
лена й зорганізована українським визвольно!революційним ру! 
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хом, залишилася на рідних землях під більшовицькою окупа! 
цією, щоб продовжувати тут визвольну протибільшовицьку бо! 
ротьбу. Дехто зі східньо!українських революціонерів переходив 
фронт у Західній Україні, маючи в пляні негайно після пере! 
ходу фронту вертатися у східні області України. В східньо! 
українських областях діяли також деякі відділи УПА. 

Трохи інша була політична ситуація на Західніх і Пів! 
нічно!Західніх Українських Землях. 

Поза невеликою частиною українського громадянства, 
головно інтеліґенції, яка або орієнтувалася на німців, або не 
чула в собі сили залишитися на своїх землях для активної 
боротьби проти більшовицьких окупантів і тому готова була 
еміґрувати на Захід.— переважна більшість українського на! 
селення, наставлена до більшовицьких окупантів крайнє воро! 
жо, була рішена залишатися на рідних землях і продовжува! 
ти активну збройну боротьбу проти московсько—більшовиць! 
ких загарбників за Українську Самостійну Соборну Державу. 
Українське населення цієї частини України було цілком підо 
впливами УПА й революційного підпілля. 

Якщо аналізувати стан і уклад українських політичних 
сил на українських землях на провесні 1944 р. та абстраґува! 
тися від т. зв. КП(б)У, як виразно не!української аґентурної 
політичної сили, то треба ствердити; що єдиною зорганізова! 
ною серйозною політично!активною силою була тут тільки Ор! 
ганізація Українських Націоналістів (ОУН) під керівництвом 
Степана Бандери. ОУН, керована Степаном Бандерою, майже 
цілком, за винятком хіба тільки деяких середовищ міської ін! 
теліґенції, мала за собою народні маси Західніх і Північно! 
Західніх Українських Земель. Вона проявляла найбільшу актив! 
ність з кожного погляду. На всіх політичних акціях УПА, що 
їх вона до цього часу проводила, слідний був дуже сильний 
вплив ідей ОУН. ОУН посилено готувалася до боротьби з 
московсько!більшовицькими окупантами, залишаючи з цією 
метою на українських землях майже всі свої кадри. 

Коли брати до уваги кількість прихильників, то після 
ОУН, керованої С. Бандерою, як чергове політичне середови! 
ще на Західньо!Українських Землях треба назвати середовище 
Українського  Центрального Комітету (УЦК), хоч його впливи 

399 



в порівнянні з впливами OУH під керівництвом С. Бандери 
були цілком незначні. Тут в період німецької окупації опини! 
лося багато колишніх членів і симпатиків Українського Націо! 
нально!Демократичного Об'єднання (УНДО), Фронту Націона! 
льної Єдности (ФНЄ), переважна частина комбатантів колиш! 
ньої Української Галицької Армії, об'єднаних до 1939 р. в т. зв. 
Молодій Громаді. Всіх цих людей об'єднували менше!більше 
однакові, виразні пронімецькі, погляди на завдання й методи 
української визвольної політики в умовах німецької окупа! 
ції. Спираючись на організаційний апарат УЦК, ці люди вели 
в дусі своїх поглядів досить широку політичну пропаґанду се! 
ред галицько!українських мас. Ця група, а особливо її части! 
на, складена з комбатантів, душею яких був Д. Паліїв, дуже 
зактивізувалася у зв'язку з пляном німців утворити з галиць! 
ких українців СС!дивізію "Галичина". Комбатанти колишньої 
УГА задумали в цьому випадку повторити експеримент з пер! 
шої світової війни і так як тоді через формацію Українських 
Січових Стрільців, так тепер через СС!дивізію "Галичина" 
дійти до утворення української військової сили, яка при спри! 
ятливій політичній обстановці змогла б повести боротьбу за 
Українську Самостійну Державу. Вся їхня ставка фактично 
була поставлена на німців. Впливи цієї групи обмежувалися 
тільки до Галичини, і то тільки до частини інтеліґентських і 
священичих кіл. 

Деякі, цілком невеликі, впливи серед інтеліґенції Гали! 
чини, менше вже Волині, як також деякі зв'язки з окремими 
громадянами Східньої України, мала ще ОУН, керована А. 
Мельником. Ця політична група змагала до розв'язки україн! 
ського питання в рямках німецької системи. Підтвердженням 
цього є позитивне становище цієї групи до СС!дивізії "Галичи! 
на", відправка туди таких своїх провідних членів, як, напр., 
Коника, відмова від усякої активної протинімецької боротьби, 
крайнє неґативне ставлення до УПА тощо. Разом з цим ОУН 
під проводом А. Мельника дуже песимістично оцінювала мож! 
ливості боротьби в умовах більшовицької окупації й тому 
її організовані кадри втікали від більшовиків на Захід. 

Всі інші колишні політичні партії та осередки в Західній 
Україні фактично не існували.  Щонайбільше тут можна було 
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ще брати до уваги окремих людей, в минулому часто навіть 
визначних діячів колишніх політичних партій і груп, які мали 
деякі, до речі, дуже слабі зв'язки між собою на українських 
землях і поза ними, а також серед деяких закордонних кіл. 
Середовища, що їх репрезентували ці люди, були майже ціл! 
ком політично неактивні. Ці люди могли допомогти україн! 
ській визвольній справі щонайбільше своїми зв'язками й осо! 
бистим авторитетом, що його вони ще мали серед певних укра! 
їнських кіл. До таких середовищ слід було зараховувати гру! 
пу колишніх політичних діячів УНР, УНДО!ня, гетьманців. 

Поза перерахованими тут політичними партіями й сере! 
довищами ніяких інших політичних сил в українському житті 
на той час не було. Українське політичне життя не могло 
вільно розвиватися ні під німецькою, ні під більшовицькою 
окупаціями й тому всі слабші політичні партії, які раніше існу! 
вали, були цілком зметені з лиця землі, а їхні лідери в більшо! 
сті випадків відсунулися від участи в активному політичному 
житті. 

Ініціятивний комітет вирішив творити представництво 
українського народу на демократичній основі. Демократична 
плятформа давала можливість залучити до керівництва ви! 
звольною боротьбою всіх чесних і національно вартісних укра! 
їнських патріотів незалежно від їхніх партійних поглядів. 

Основні пункти політичної плятформи, що мала стати 
основою формування нового політичного представництва укра! 
їнського народу, були такі: 1. беззастережно визнати ідею 
Української Самостійної Соборної Держави як найвищу ідею 
українського народу; 2. визнати революційні методи бороть! 
би за Українську Самостійну Державу також доцільними ме! 
тодами визвольної боротьби; 3. здеклярувати своє вороже 
наставлення супроти московських більшовиків та німців як 
окупантів України; 4. визнати демократію як устроєвий прин! 
цип представництва. Пункти 2 і 3 Платформи були зумовле! 
ні тією обставиною, що ініціятива творення загальнонаціональ! 
ного представницького органу вийшла саме від УПА, яка вела 
революційну боротьбу як проти більшовицьких так і проти 
гітлерівських  окупантів, і що цей орган мав очолювати і ке! 
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рувати саме такою боротьбою українського народу проти всіх 
окупантів України. 

Беручи за основу формування загальнонаціонального ке! 
рівництва українського народу демократичний принцип, ініці! 
ятивний комітет змагав цим способом якнайкраще, якнайпов! 
ніше відбити в цьому тимчасовому українському парляменті 
всі, існуючі в цей час в Україні, здорові національно!політич! 
ні сили. Особливо багато уваги ініціятивний комітет приділяв 
притягненню до проектованого представництва представників 
східньо!українського громадянства, що стояло в опозиції до 
більшовицького режиму. Тут особливий натиск покладено на 
притягнення до цього представництва самостійників молодої 
ґенерації, вихованих уже в умовах більшовицької окупації. 

Праця ініціятивного комітету не йшла легко. Найбільші 
труднощі були, очевидно, зумовлені потребою дуже суворої 
конспірації, що її треба було перестерігати при підготовці 
всієї справи. Обговорювати цю справу можна було тільки з 
людьми дуже певними та дискретними. Поза акцією мусіли 
опинитися, очевидно, групи, які одверто співпрацювали з нім! 
цями. Також поза акцією мусіли опинитися групи, які були 
вороже наставлені до УПА і які нерідко як методу міжпартій! 
ної боротьби стосували денунціяцію перед ворогом. Крім пред! 
ставників кіл сутополітичних, ініціятивний комітет притягнув 
до представництва ще декількох визначних громадян, які ре! 
презентували інші, позаполітичні українські громадські кола. 
В червні 1944 р. праця ініціятивного комітету була закінчена. 

11!го липня 1944 p., далеко від непрошеного ока, в Кар! 
патах, почалися наради нового українського революційного 
парляменту. Курінь УПА охороняв місце нарад від можливо! 
го наскоку німців чи більшовицьких партизанів. Зібралися 
представники всіх українських земель, при чому особливо чи! 
сленно були представлені Східньо!Українські Землі. Зійшлися 
люди різних політичних поглядів. Були тут такі, які репрезен! 
тували активно діючі організовані політичні партії, а були й 
представники неактивних у даний момент політичних середо! 
вищ, які, одначе, могли внести свій вклад у визвольну бороть! 
бу українського народу. Були й представники позаполітичних 
українських кіл. 
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Збори святково проголосили себе тимчасовим україн� 
ським парляментом і назвали себе Українською Головною Ви� 
звольною Радою (УГВР). На голову Великого Збору УГВР ви! 
брано відомого громадського діяча Волині Ростислава Воло! 
шина. 

Великий Збір вислухав широку політичну доповідь про 
міжнародне становище, доповідь про військове становище, що 
її виголосив Головний Командир УПА, та доповідь про доте! 
перішні зносини Головного Командування УПА з представни! 
ками інших держав. 

Особливо живу дискусію викликала доповідь про між! 
народне становище. В дискусії зударилися представники стар! 
шого політичного покоління з молодшим революційним табо! 
ром.  Дуже живу участь у дискусії приймали представники 
Східніх Українських Земель. Пройнятий ідеєю Української Са! 
мостійної Соборної Держави, Великий Збір УГВР зумів узгід! 
нити думки старшого і молодшого політичних поколінь. Не 
менш живу виміну думок викликав звіт про стосунки Голов! 
ного Командування УПА з представниками інших держав, і, 
зокрема, — звіт про стосунки з польськими визвольними силами. 

В дальшому Великий Збір УГВР приступив до опрацьо! 
вування Універсалу та Плятформи УГВР. Соціяльно!економіч! 
на частина Плятформи дала змогу учасникам, громадянам Схід! 
ньо!Українських Земель, висловити думку східньо!українського 
громадянства на ці справи. Великий Збір уважно прислуху! 
вався до цих думок і в суспільно!економічній ділянці цілком 
прийняв пропозиції "східняків". 

З черги Великий Збір УГВР опрацював статут УГВР, що 
в ньому знайшов реальне відображення демократизм учасників 
Збору. Устрій УГВР, будучи, з одного боку сутодемократичним, 
дає, з другого боку, тверду основу для існування й діяльности 
органів УГВР, так дуже потрібну у важких і змінливих револю! 
ційних умовах. Взявши до уваги те, що з бігом часу серед 
українського народу можуть виникати нові політичні сили, як 
також те, що можуть змінити своє наставлення до УПА існу! 
ючі політичні групи, Великий Збір УГВР прийняв постанову 
про можливість кооптувати до УГВР нових членів, які були 
б виразниками цих сил. 
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Виходячи з того, що всяке народне представництво доти 
є справжнім виразником волі народу, доки воно діє серед на! 
роду і від нього не відривається, Великий Збір УГВР поста! 
новив, що місцем перебування УГВР є українські землі, а за 
кордон виїжджають тільки окремі члени УГВР з окремими 
дорученнями. Така постанова забезпечує УГВР від перетво! 
рення її в еміґрантське представництво, як це було, напр., з 
урядом колишньої УНР, та робить її у політиці цілком неза! 
лежною від усяких сторонніх сил. 

15!го липня 1944 року відбулися вибори голови Прези! 
дії УГВР, членів Президії УГВР, голови Генерального Секре! 
таріяту УГВР, генерального судді УГВР (та генерального кон! 
трольного УГВР), 

Врочиста тиша запанувала на залі нарад, коли голова 
Президії УГВР станув перед головою Великого Збору УГВР, 
поклав руку на український державний герб та почав повто! 
ряти слова присяги... То присягав президент України перед 
усім українським народом... 

Цього ж таки дня Великий Збір УГВР закрився, а де! 
леґати роз'їхалися на місця своєї праці. Український парля! 
мент — Українська Головна Визвольна Рада та український 
уряд — Генеральний Секретаріят УГВР почали діяти. 

Не минуло й кілька місяців, як усі українські землі опи! 
нилися знову під московсько!більшовицькою окупацією. УГВР 
осталася на українських землях — осталася з народом поді! 
ляти з ним його долю й недолю, вести його, керувати ним у 
його святій визвольній боротьбі. 

На заклик УГВР не скоритися московсько!більшовиць! 
ким окупантам так як раніше гітлерівським, — український 
народ відповів завзятою, героїчною боротьбою проти більшо! 
вицьких гнобителів і експлуататорів України. Український на! 
род, керований УГВР, свою визвольну боротьбу веде далі й 
сьогодні, тобто вже впродовж чотирьох років, і рішений вести 
її далі, аж до її переможного закінчення — до побудови 
Української Самостійної Держави. 

Визвольна боротьба, що її проводить в останні роки 
український народ під керівництвом УГВР, є найкращим під! 
твердженням  того, що ввесь український народ, який бореться 
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проти московсько!більшовицьких окупантів та їх українських 
аґентів, беззастережно визнає Українську Головну Визвольну 
Раду та її цілком підтримує. 

Особливо яскравою й могутньою маніфестацією єдности 
українського народу на українських землях з УГВР є повний 
бойкот т. зв. виборів у верховну раду СРСР та бойкот таких 
же виборів у верховну раду УРСР та місцевих рад, що його 
на заклик УГВР, не зважаючи на найдикіший терор окупанта, 
провів український народ 10!го лютого 1946 p., 9!го лютого і 
21!го грудня 1947 р. Бойкотуючи на заклик УГВР більшовиць! 
кі вибори, український народ не тільки здемаскував диктатор! 
ський, тоталітарно!терористичний, глибоко антидемократичний 
характер більшовицького режиму, але й провів своє публічне 
масове голосування за УГВР та її Генеральний Секретаріят — 
за свій парлямент і уряд. 

Таємно, непомітно для широкого загалу йде праця УГВР 
на українських землях під московсько!більшовицькою окупа! 
цією. Про неї чує український народ лише вряди!годи, чи! 
таючи її звернення, заклики, постанови тощо. Про неї чують 
бійці УПА й учасники збройного підпілля, коли в наказах Го! 
ловного Командування УПА чують слова:: "Рішенням УГВР 
від дня... нагороджений Золотим Хрестом Бойової Заслуги 1! 
ої кляси...". Про неї знає кожний, хто повторяв слова присяги 
бійця УПА, складені на Великому Зборі УГВР. Про неї дові! 
дається, врешті, кожний, хто чує, що на полі слави, крім ря! 
дових бійців УПА загинули також члени УГВР: уродженець 
Волині Ростислав Волошин —  голова Великого Збору УГВР 
та уродженець Східніх Українських Земель журналіст Йосип 
Позичанюк. Решта політичної праці УГВР з конспіративних 
причин покищо мусить бути закрита для широкої громадсько! 
сти. 

Праця Закордонного Представництва УГВР проходить в 
іншій обстановці. Воно має можливість виступати відкрито, і 
про нього знають широкі політичні і громадські кола в усьо! 
му світі. Заступаючи українську визвольну справу на міжна! 
родному полі, Закордонне Преставництво УГВР об'єктивно ін! 
формує закордон про становище в Україні. За його посеред! 
ництвом увесь світ поінформований про те, що український 
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народ не склав зброї, не скорився, але активно бореться за 
своє національне й соціяльне визволення, що не рущови, не 
гречухи та коротченки є виразниками справжніх прагнень ук! 
раїнського народу, а УГВР та її Генеральний Секретаріят. 

УГВР — всенародне Представництво українського на! 
роду існує й діє. УГВР керує визвольною боротьбою україн! 
ського народу, очолює її та репрезентує. УГВР веде україн! 
ський народ через усі труднощі боротьби до остаточної пе! 
ремоги — до Української Самостійної Соборної Держави. 

З  БІЛЬШОВИЦЬКОГО ТЕРОРУ  НА  УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ 

Для зілюстрування розмірів і характеру терору більшо! 
вицьких окупантів, що вони його вже впродовж чотирьох 
років стосують в Україні, зокрема в Західній, ми нижче на! 
ведемо деякі зведені дані про цей терор. При цьому мусимо 
зазначити, що райони, даними з яких ми в цей час розпоря! 
джаємо, не типові в цьому відношенні. Для підтвердження 
цього скажемо, що в Західній Україні є села, що в них число 
вбитих більшовиками дорівнює, а то й перевищує, число вби! 
тих у наводжуваних нами цілих районах (нпр., в с. Орів, Дро! 
гобицької обл., від 1944 р. до 1947 р. більшовики вбили 72 
жителів цього села). Та навіть будучи не типовими, ці дані 
дають певний конкретний образ того, як більшовицькі зло! 
чинці розправляються з повсталим до боротьби за свою волю 
українським народом. 

В р!ні Краковець, Львівської обл. (дані з сс. Любині, 
Вілька Руснівська, Морянці, Наконечне II, Вовча Гора, Сер! 
ни, Бунів, Передбір'я, Семирівка, Любинська Воля, Черниля! 
ва, Іваники, Гнійниці, Нагачів, Литовець — разом 15), в часі 
20. VII. 44 р. — до 20. VII. 47 р. московсько!більшовицькі оку! 
панти: 

арештували 1.074 чол. 
заслали на Сибір та вивезли на примусові 

роботи в Донбас 149 чол. 
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вбили 139 чол. 
насильно змобілізували в ЧА 1.488 чол. 

з того загинули 394 чол. 
стали інвалідами 190 чол. 
повернулись здоровими 762 чол. 

провели облав на села 426 
провели облав на ліси й поля       222 

(Замітка: В подане тут, як і скрізь нижче, число аре! 
штованих не входять особи, що були арештовані на короткий 
час, а тільки ті, що отримали судові вироки чи перебували в 
тюрмі довше. Особи арештовані й після короткого часу звіль! 
нені становлять у кожному р!ні західніх областей України 50! 
75% усього населення р!ну, особи притримані й поліційно пе! 
реслухані — 75!100%. Коли йдеться про Краковецький р!н, то 
для ілюстрації наведемо, що 1946 р. перед "виборами" у вер! 
ховну раду СРСР в с. Чернилява було арештовано 315 селян). 

В р!ні Судова Вишня, Дрогобицької обл., (дані із сс. 
Дмитровичі, Макунів, Шешоровичі, Мокряни Вел., Мокряни 
Малі, Голодівка, Дидятичі, Орховичі, Волостків, Стоянці, Ми! 
стичі, Санники, Вуйковичі, Королин, Тулиголови, Арламівська 
Воля, Твіржа — разом 17) в часі 20. VII. 1944 р. — 20. VII. 
1947 р. московсько!більшовицькі окупанти: 

арештували 824 чол. 
   заслали на Сибір і вивезли на примусові 

роботи в Донбас 153 чол. 
вбили 52 чол. 
насильно змобілізували в ЧА 1.114 чол. 

з того загинули 228 чол. 
стали інвалідами 95 чол. 
повернулись здоровими 690 чол. 

провели облав на села       340 
провели облав на ліси й поля 194 

В р!ні Мостиська, Дрогобицької обл. (дані із сс. Годині, 
Чернева, Мальнів, Соколя, Мальківська Воля, Підгать, Ляшки 
Гостинні — разом 7) в часі 20. VII. 44 р. — 20. VII. 47 р. 
московсько!більшовицькі окупанти: 
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арештували 380 чол. 
заслали на Сибір і вивезли на примусові 

роботи в Донбас 150 чол. 
вбили 28 чол. 
насильно змобілізували в ЧА 1.040 чол. 

з того загинули 348 чол. 
стали інвалідами 76 чол. 
повернулись   здоровими 529 чол. 

провели облав на села                                          112 

провели облав на ліси й поля                            57 

В р!ні Крукеничі, Дрогобицької обл. (дані із сс. Вишин! 
ка, Радиничі, Підліски, Чижевичі, Буховичі, Ганьковичі, Та! 
мановичі, Гориславичі, Йорданівка, Радохінці, Гусаків, Бойо! 
вичі, Золотковичі, Мислятичі, Мочеради, Ляшки Зав'язані, Кро! 
пильники, Ятвяги, Ніговичі, Княгиничі, Костільники, Остро! 
жець — разом 23) в часі 21. VII. 44 р. — 20. VII. 47 р. мос! 
ковсько!більшовицькі окупанти: 

арештували 1.434 чол. 
заслали на Сибір та вивезли на примусові 

роботи в Донбас 116 чол. 
вбили 39 чол. 
насильно змобілізували в ЧА 2.534 чол. 

з того загинули 502 чол. 
стали інвалідами 251 чол. 
повернулись здоровими 1.550 чол. 

провели облав на села 385 

провели облав на ліси й поля 165 

В р!ні Яворів, Львівської обл, (дані з сс. Наконечне, По! 
рудно, Поруденко, Селиська, Рогізно, Шутова, Черчик, Підлу! 
би, Бердихів, Ляшки, Віжомля, Новосілки, Мужиловичі, Віль! 
шаниця, Ліс, Залужжя, Цетуля, Яжів Новий, Стадники, Чол! 
гині, Молошковичі, Брухналь — разом 22) в часі 22. VII. 44 р. 
— 20. VII. 47 р. московсько!більшовицькі окупанти: 

арештували (з 8!ми сіл тільки 
неповні дані) 779 чол. 

заслали на Сибір і вивезли на примусові 
роботи в Донбас 278 чол, 

408 



вбили 244 чол. 
насильно змобілізували в ЧА 1.452 чол. 

з того загинули 304 чол. 
стали інвалідами 218 чол. 
повернулись здоровими 740 чол. 

провели облав на села                                           946 
провели облав на ліси й поля                             442 
В с. Рогізно (р!н Яворів): 

спалили 112 гос. 

В 12!ти р!нах Львівської обл.: Лопатинському, Радехів! 
ському, Сокальському, Великомостівському, Рава Руському, 
Немирівському, Маґерівському, Жовківському, Куликівському, 
Яричівському, Кам'янка Бузькому, Ново!Милятинському — в 
часі від 1. VII. 44 р. — 17. VII. 45 р. більшовицькі злочинці: 

вбили — 1.817 чол. в тому числі 120 стариків, 99 жінок, 
68 малих дітей, 
арештували — 3.479 чол., 
заслали на Сибір — 2.123 чол., в тому числі 624 чол. пе! 
реважно стариків, 898 жінок, 601 дітей; 
вивезли на примусові роботи в Донбас — 649 чол.; 
спалили — 2.706 господарств; 
ограбили і здемолювали — 2.650 господарств; 
зруйнували і здемолювали — 40 церков; 
знищили — 136 бібліотек. 

В р!ні Золотники, Тернопільської обл., за травень!чер! 
вень 45 р. начальник МВД зі своїми опричниками знищив 
73 мирних селян, при чому більшість з них були садистичним 
способом замучені. 

В концтаборі МВД в  с .  Берегомет (р!н Вижниця, Черні! 
вецької обл.) весною 1945 р. емведівські опричники знищили 
голодною смертю 200 політв'язнів.    

Жертвою голоду, викликаного більшовиками також на 
Західньо!Українських Землях, зимою 1946/47 р. і весною 1947 р. 
впали (неповні дані з деяких районів Західньої України): 

в р!ні Коломия, Станиславівської обл. —   70 чол. 
в р!ні Печеніжин, Станиславівської обл. —   49 чол. 
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в р!ні Коршів, Станиславівської обл. — 32 чол. 
в р!ні Обертин, Станиславівської обл.  — 311 чол. 
в р!ні Снятин, Станиславівської обл. — 98 чол. 
в р!ні Заболотів, Станиславівської обл. — 20 чол. 
в р!ні Гвіздець, Станиславівської обл. — 40 чол. 
в р!ні Городенка, Станиславівської обл. — 55 .чол. 
в р!ні Заліщики, Тернопільської обл.— 14 чол. 
в р!ні Борщів, Тернопільської обл. — 11 чол. 
в р!ні Золотий Потік, Тернопільс. обл. — 45 чол. 
в  р!ні   Журавно,    Дрогобицької   обл.        —   20 чол. 

Під час масового вивозу українського населення на Си! 
бір 19!21. X. 1947 р. вивезено (неповні дані з деяких р!нів): 
з р!ну Берестечко, Рівенської обл. — 110 родин 
з р!ну Верба, Рівенської обл.    (з 17 сіл)      —  127 родин 
з р!ну Радивилів, Рівенської обл. (з 17 сіл)   —  108 родин 
з р!ну Демидівка, Рівенської обл. (з 10 сіл)   —   38 родин 
з р!ну Самбір, Дрогобицької обл. (з 29 сіл)      —  141 род. (493 чол.) 
з р!ну Устрики, Дрогобицької обл. (з 10 сіл)    —    75 род. (250 чол.) 
з р!ну Ст. Самбір, Дрогобич. обл. (з 22 сіл)      —  149 род, (448 чол.) 
з р!ну Стрілки, Дрогобицької обл. (з 25 сіл)   —  176 родин 
з р!ну Добромиль, Дрогоб. обл. (з 17 сіл)    —  118 родин 
з р!ну Нижанковичі, Дрогоб. обл. (з 12 сіл)   —    73 родин 
з р!ну Турка, Дрогобицької обл. (з 12 сіл)   —    77 родин 
з р!ну Рогатин, Станиславів. обл. (з 30 сіл)      —   136 род. (479 чол.) 
з р!ну Букачівці, Станиславів. обл. (з 19 сіл)      —    151 род. (432 чол.) 
з р!ну Бурштин, Станиславів. обл. (з 22 сіл)     —     83 род. (287 чол.) 

Від Редакції: У нашому наступному Випуску (№№3) буде 
поміщене зведення з бойових 'дій УПА і збройного підпілля на 
українських землях за час від серпня 1946 р. до серпня 1947 р. 
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ЦІЛІ  І  ЗАВДАННЯ  УГВР 

1. Об'єднати  й  координувати дії  всіх  самостійницько! 
визвольних сил українського народу на всіх землях України 
та поза ними проти всіх ворогів українського народу, зокрема, 
проти московсько!більшовицького й німецько!гітлерівського ім! 
періялізмів  за  створення   Української   Самостійної   Соборної 
Держави. 

2. Визначати ідейно!програмові напрямні визвольної бо! 
ротьби українського народу. 

3. Керувати   всією   національно!визвольною   боротьбою 
українського народу аж до здобуття державної незалежности 
і створення органу незалежної державної влади в Україні. 

4. Репрезентувати  як верховний всеукраїнський  центр 
сучасну політичну боротьбу українського народу в краю і за 
кордоном. 

5. Створити  перший  український  державний  уряд  та 
скликати перше українське всенародне представництво. 

З Плятформи УГВР — розділ II. 

Ориґінал: Архів ЗП УГВР, Г 1�2, cтop. 16, розмір 28x18 
см.; фотокопія: Архів "Літопису УПА". 
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INFORMATION  BUREAU OF  THE  SUPREME  UKRAINIAN 

LIBERATION COUNCIL (UHVR), 

Vol. I, No. 2, August, 1948 

(Summary) 

This issue of the bulletin comprises four UHVR resolutions, a 

brief statistical overview entitled "The Soviet Terror in Ukraine," and 

two important statements from the Ukrainian resistance — ah inter! 

view, "With the Chairman of the General Secretariat of the UHVR, R. 

Lozovskyi," and an article by General T. Chuprynka, "The Origins of the 

Supreme Ukrainian Liberation Council." 

"With  the  Chairman  of  the  General  Secretariat  of  the  UHVR, 

R. Lozovskyi" 

In the introduction we are told that this interview with R. Lozov! 

skyi (General Roman Shukhevych) was conducted by a representative 

of the Information Bureau of the UHVR and that "current subjects" were 

discussed which are of interest to "Ukrainian citizens." 

Gen. Shukhevych begins by discussing the raids carried out by 

UPA units into Western Europe in 1947. After the Polish government had 

deported all Ukrainians from the Western borderlands of Ukraine in 

1947, further UPA activity in this area was pointless. Some of {he UPA 

units and members of the armed underground in this area were directed 

by the UHVR and the UPA Supreme Command to carry out a propaganda 

raid into Western Europe. There they were to contact the Foreign Re! 

presentation of the UHVR, and through its offices to a) "protest to the 

world" the persecution of Ukrainians and b) bear witness to the Ukrai! 

nian struggle for liberty and to the terror waged by the Soviets. 

Gen. Shukhevych also provides information about the massive 

deportation of Ukrainians from the area of UPA activity on October 19! 

21, 1947. According to incomplete reckonings, about 150,000 people 

were deported, most of them women, children and the elderly. Many 

of them died in transit, as a result of hunger, cold, beatings  and the 
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cramped conditions in the barred transport cars. Many more died later 

from the inhuman conditions in their places of detention. Shukhevych 

expressed regret at the fact that neither world opinion nor any govern! 

ment or international organizations came to the defense of the Ukrai! 

nians and other persecuted nations in the USSR — the Tatars, Ingush, 

Kalmyks, etc. On the contrary, everyone allows the cynical Soviet diplo! 

mats to play the role of champions of freedom and justice. 

As far as the political regime of the future Ukrainian state, Gen. 

Shukhevych states that the Ukrainian resistance is fighting for a demo! 

cratic system. The UHVR and all other underground bodies have a demo! 

cratic program. The UHVR's final task in a liberated Ukraine will be 

to ensure free democratic elections to the first parliament, which will 

adopt the constitution and elect the governing bodies of the country. 

With regard to collective farms, Gen. Shukhevych states that the 

Ukrainian resistance is struggling against collectivization in the western 

region of Ukraine. Soviet collective farms, he says, are a means for 

exploiting and politically controlling the peasants. Because of the UPA's 

counteraction, collectivization had made very little progress in this area. 

Shukhevych also denies the rumour that "Vlasov forces" were acting 

underground in Ukraine. Rumours of this type were deliberately dis! 

seminated by the MVD in order to cause confusion. 

The interview ends with a look at prospects for the future. Gen. 

Shukhevych states that although the resistance had known great losses, 

it had gained experience and had become inured in battle with the MVD. 

Now the Ukrainian resistance had taken on new forms of battle. It had 

gone deep into the underground. Its territory had not grown smaller — 

it had, in fact, been enlarged. The General expresses his conviction that 

the Ukrainian resistance would endure in its battle until victory was 

achieved. 

General T. Chuprynka:  The Origins  of  the  Supreme  Ukrainian 
Liberation  Council 

In this article, the author looks at the development of political 

events in Ukraine that led to the establishment of the Supreme Ukrainian 

Liberation Council. The article ends with information about the First 

Grand Assembly of the UHVR, held in July, 1944, and  a  description of 
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the UHVR's program and major tasks.   Given the author's position, it 

must be considered an official statement on these important issues. 

The author begins with a brief analysis of the history of the. 

Ukrainian struggle for statehood, from the collapse of the independent 

state of 1917!21 to the new armed struggle of the UPA in 1942. The 

author looks more closely at the period of the UPA's struggle and in 

particular, at those matters that relate to the establishment of a national 

leading body of the struggle, the UHVR. Although the first units of the 

UPA were organized by a single political party, the OUN, by 1943 the 

armed struggle became a broad, nation!wide battle. The ranks of the 

UPA were filled with people from a variety of political circles and holding 

different political views, as well as those who were not affiliated with 

any political party. Thus the UPA was declared a broad, national, non! 

partisan army. In the name of the UPA an underground administration 

was established, which dealt with many matters, such as education, land 

use, national health and the like. The UPA also organized armed units 

made up of members of other nations of the USSR and held discussions 

with, representatives of neighborouring countries — Poland (represen! 

tatives of the Polish underground), Romania and Hungary. In normal 

conditions, activities of this sort would be carried out by the govern! 

ment. So in the fall of 1943 the Supreme Command of the UPA initiated 

a plan to establish a national centre of power to lead the battle. The 

Preparatory Committee was established and began it's work in 1944. 

The author devotes more space to a description of the political 

conditions existing at the time and the work done by the Preparatory 

Committee. The political central authority could not be established on 

the basis of participation by existing political parties, for after the Soviet 

destruction of Ukrainian political parties and the German ban on their 

activities, only the two fractions of the OUN remained. The central body 

was to be composed of individuals who had records of political or public 

service. The Preparatory Committee prepared a platform, according to 

which candidates to the central body had to 1) recognize the idea of an 

independent state as "the highest ideal of the Ukrainian people," 2) re! 

cognize the revolutionary method of struggle as "the most suitable," 

3) "declare their hostility to the Soviet Russian and German occupying 

powers in Ukraine" and 4) "recognize democracy as their organizational 

principle." Deliberations with the candidates  were based on  this plat! 
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forms. The work of the Preparatory Committee was not easy, for it had 

to be done in the conditions of the German occupation. In addition, by 

that time the Soviets had already!occupied most of Ukrainian territory. 

The work of the Preparatory Committee ended with the First 

Grand Assembly of the UHVR, which was held on July 11!15, 1944, in 

the Carpathian Mountains. This assembly founded the UHVR, adopted 

its political program and provisional organization and elected its gover! 

ning bodies — the Presidium, General Secretariat (provisional govern! 

ment), General Court and General Comptrollers. The membership of 

the UHVR was to be expanded by the process of co!opting new members. 

Upon its establishment, the UHVR took responsibility for the direction 

and representation of the Ukrainian resistance. 

Soviet Terror in Ukraine 

This article gives information gathered by the Ukrainian resistance 

regarding the Soviet terror waged on UPA territory. The data covers the 

Krakovets and Iavoriv raions in the Lviv oblast and the Sudova Vyshnia, 

Mostyska and Krukenychi raions in the Drohobych oblast. We are given 

statistics regarding murders, arrests (and imprisonment), cases of de! 

portation to Siberia or to the Donbas for forced labour, cases of mobiliza! 

tion to the Red Army (including data about how many people were killed 

in action, how many returned sound and how many came back invalids), 

raids carried out on villages and on forests and destruction of homes by 

fire. The figures span a three!year period, from the time of the arrival 

of the Soviets to the last half of July, 1947. More detailed data is pro! 

vided for thirteen raions in the northern part of the Lviv oblast. Here 

we have, for example, the number of murders classified into murders 

of men — 1817, old people — 120, women — 99 and small children 

— 68. We are also told that 2,650 homes were destroyed, as well as 40 

churches and 136 libraries. 

A separate listing by the raion tells us of those who perished 

from hunger and those who were deported to Siberia on October 19!21, 

1947. The data about deaths from starvation comes from twelve raions. 

The figures range from eleven deaths in the Borshchivskyi raion, to 312 

in the Obertynskyi raion. The information regarding deportations to 

Siberia comes from fourteen raions. We are told how many families 

were sent away and for six raions, how many individuals as well. 
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Resolutions  of  the UHVR 

The first resolution concerns a new medal,, "For Service in Parti! 

cularly Difficult Conditions," which is to honour insurgents and revolu! 

tionaries who endured extreme hardships. Two other resolutions list 

twelve persons awarded Crosses of Merit and one granted a promotion. 

The last resolution concerns the introduction of military ranks for mem! 

bers of the underground Security Service. The ranks are analogous to 

the military ranks of the UPA. For reasons of secrecy, the names of those 

awarded these ranks are not published. All the resolutions are dated 

June 6, 1948. 
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За Українську Самостійну Соборну Державу! 

БЮРО  ІНФОРМАЦІЇ  УКРАЇНСЬКОЇ  ГОЛОВНОЇ 
ВИЗВОЛЬНОЇ  РАДИ  (УГВР) 

Випуск № 3. Вересень 1948 р. Рік вид. 1. 

З  БОЙОВИХ  ДІЙ  УПА І  ЗБРОЙНОГО  ПІДПІЛЛЯ  НА 
УКРАЇНСЬКИХ  ЗЕМЛЯХ  ПІД  МОСКОВСЬКО4 

БІЛЬШОВИЦЬКОЮ  ОКУПАЦІЄЮ 
(Неповне зведення за час від серпня 1946 до серпня 1947) 

Визвольно!революційна боротьба українського народу на 
українських землях проти московсько!більшовицьких окупан! 
тів за Українську Самостійну Соборну Державу — продовжу! 
ється. В період від серпня 1946 р. до серпня 1947 р. продовжу! 
вали діяти відділи Української Повстанської Армії, діяло, про! 
водячи теж дуже часто бойові і саботажеві акції, збройне під! 
пілля. Своєю боротьбою УПА і збройне підпілля мають на меті: 
а) маніфестувати волю українського народу до самостійного дер! 
жавного життя; б) не допускати до закріплювання більшовиць! 
кої окупантської влади на українських землях; в) боронити 
українське населення перед терористичним, грабунковим та мо! 
рально!розкладовим наступом більшовицьких гнобителів; г) бо! 
ронити перед більшовицьким наступом завойовані організацій! 
ні та політичні позиції українського визвольно!революційного 
руху на українських землях, розбудовувати їх; д) сприяти по! 
ширенню ідей українського визвольно!революційного руху як 
в Україні, так і на території всього СРСР. 

Нижче ми публікуємо неповне зведення збройних дій 
УПА та революційного підпілля. Спізнене опублікування цього 
зведення, як і його неповність, зумовлені в першу чергу тим 
фактом, що одне, вже опрацьоване, зведення  захопило під час 
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наскоку МВД. Далі, це зумовлене також тими загальними 
труднощами, що з ними пов'язана наша підпільна революцій! 
на боротьба в умовинах більшовицького режиму. Факти, що 
бракують у цьому зведенні, головн  з Північно!Західних Укра! 
їнських Земель, будуть додатково опубліковані в наступному 
зведенні. В поміщене тут зведення увійшло теж декілька боїв 
з!перед серпня 1946 р. 

*** 

2. 3. 46 р. підвідділ Опришки під ком. к!ра Дуба зробив засідку на 

банду емведистів, яка вже кілька днів переслідувала підвідділ на горі б. 

присілка Кам'янець над р. Лімницею (р!н Перегінсько, Станиславівської обл.). 

У завзятому бою повстанці зовсім розбили банду з 70 емведистів, завдаючи 

їй утрат 10 вбитими, 16 раненими, 2 полоненими. Здобуто 1 кулемет, 1 ППШ, 

2 кріси і дещо амуніції. По боці повстанців був убитий чот. Мрія і 2 повстанці 

ранені. 
4. 5. 46 р. відділ Сірі під ком. к!ра Сапера звів бій з бандою МВД в 

Чорному Лісі (Станисл. обл.). Повстанці завдали ворогові втрат 7 вбитими, 

між ними лейтенант, і 2 раненими. Повстанці втрат не мали. 
6. 5. 46 р. в с. Явори (р!н Турка, Дрогобицької обл.) повстанці відділу 

Булава наскочили на групу емведистів з р!ну Бориня. Вони в бою знищили 2! 

ох емведистів і 1!го поранили. Забраних у полон — ст. лейтенанта, сержан! 

та і рядового ЧА — після короткої провірки  змісця звільнено. 
10. 5. 46 р. відділ Дзвони звів бій з бандою МВД між сс. Ямниця— 

Клузів (р!н Станиславів, цієї ж обл.). Повстанці завдали емведистам утрат 5 

вбитими і 2 раненими. По боці повстанців загинув  хор. Явір. 
14. 5. 46 р. відділ ім. Колодзінського під ком. к!ра Спартака звів за! 

взятий бій з бандою МВД в лісі б. с. Молодятин (р!н Печеніжин, Станисл. 

обл.). Ворога оточено і розпорошено. Йому завдано втрат 4 вбитими і кіль! 

канадцять раненими. Відділ утрат не  мав. 
18. 5. 46 р. підвідділ Дзвони зробив засідку на емведистів на шляху 

між сс. Посіч!Лисець (р!н Лисець, Станисл. обл.). На засідку наїхала банда 

емведистів.  В   короткому бою  повстанці   знищили   1!го  ворожого  ст.  лейте! 

нанта, 1!го лейтенанта, 2!ох сержантів і 1!го рядового бандита. Власних утрат 

не було. 

19. 5. 46 р. повстанці відділу Басейн під ком. к!ра Тараска звели за! 

взятий півторагодинний бій із спецбоївкою МВД під ком. ст. лейт. Смірнова 

б. с. Ялове (р!н Устрики Долішні, Дрогоб. обл.). В часі бою обидві сторони 

по чотири рази наступали. Бій вівся на найближчу віддаль. Ворог утратив 1!го 

вбитим і  1!го раненим. Повстанці — 1!го вбитим.   Його  тіло емведисти  при! 
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в'язали шнурами і вже волокли в село. Одначе, повстанці відібрали його та 

похоронили  з належними почестями. 

28. 5. 46 р. на шляху Ямниця!Павелче (р!н Станиславів, цієї ж обл.) 

спецбанда ББ (по борьбе с бандітізмом) оточила ст. стрільців Куріня, Кавку і 

Левка з відділу Сірі, які верталися із села з заготовленими для відділу хар! 

чами. Оточені, відбиваючись до останнього набоя, знищили 5 емведистів, 

важко поранили емведівського лейтенанта та самі пострілялись. Цієї самої 

ночі на цьому ж шляху повстанці відділу Сірі в сутичці з емведистами без 

власних утрат знищили 3!ох сталінських опричників. 

25. 6. 46 р. підвідділ ім. Хмельницького під ком. к!ра Верховинця 

насночив на хату в с Рожанка (р!н Славсько, Дрогоб. обл.), де банда емве! 

дистів зробила засідку на повстанців. У бою з повстанцями емведисти втра! 

тили 10 вбитими, 15 раненими. Здобуто кулемет, кілька крісів, та іншу зброю 

й амуніцію. Повстанці  втрат не мали. 

25. 6. 46 р. повстанці відділу Сірі сконфіскували на шляху Водники ! 

Семаківці (р!н Єзупіль, тепер Жовтневе, Станисл. обл.) державне збіжжя, 

яке везла в район ворожа автоколона. 

25. 6. 46 р. група повстанців відділу Дзвони на чолі з чот. Сергієм 

мала сутичку із стежею військ МВД у м. Тисьмениця (Станисл. обл.), при 

вул. Вільшанецькій. Повстанці без власних утрат знищили ворожого сержан! 

та та важко поранили лейтенанта і рядового емведиста. 

28. 6. 46 р. під час провірки лісу біля райцентру Галич (Станисл. обл.) 

повстанці відділу Сірі  знищили лейтенанта і  слідчого РО  МВД. 

28. 6. 46 р.  відділ Дзвони  мав сутичку з емведистами  б. с. Тязів  (р!н 

Галич). Повстанці  завдали  ворогові   втрат  3  вбитими  і   1!го  раненим;   самі ж 

утрат не мали. 

29. 6. 46 р. повстанці  відділу Дзвони під ком.  к!ра  Ґонти звели бій з 

емведистами, що верталися з грабунку, на шляху Підпечари!Тисьмениця (р!н 

Станиславів).   Повстанці   без   власних   утрат   знищили   3!ох   емведистів і   

3!ох поранили. 

 

2. 7. 46 р. відділ Сірі звів бій з бандою МВД у лісі б. с. Козина (р!н 

Єзупіль). Ворог, чисельно значно сильніший за відділ, намагався оточити пов! 

станців, одначе, останні, засипаючи ворога гураганним вогнем  своїх кулеме! 

тів,   пробились,  завдаючи  ворогові   втрат   13  вбитих і  4  раненими.   По  боці 

повстанців загинув сміливий кулеметник ст. стрілець Ромко. 

3. 7. 46 р. відділ під ком. к!ра Чорного зробив засідку на емведистів 

на  шляху б.  с.  Гвізд  (р!н Солотвина, Станисл. обл.).  На засідку  виїхали 4 

автомашини,   що   перевозили  транспорт   продовольства  для   МВД.   Повстанці 

вогнем пошкодили і стримали автомашини, в бою згинуло 4!ох емведистів і 

1!го поранили; Інші емведисти  розбіглися.  Здобули 5 ц  консерв, 5 ц солонини 
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й інші припаси. Частину припасів роздали населенню, а решту й автомашини 

спалили. 

8. 7. 46 р. повстанці відділу ім. Колодзінського в сутичці з емведиста! 

ми в лісі б. с. Молодятин (р!н Печеніжин, Станисл. обл.) знищили без власних 

утрат ст. лейтенанта МВД і поранили 2!ох рядових емведистів. 

10. 7. 46 р. відділ Басейн під ком. к!ра Мирона звів бій із спецбандою 

МВД під ком. Сірова в с. Вільшаник (р!н Самбір, Дрогоб. обл.). У цьому 

завзятому бою ворог утратив 8 вбитими.  По боці повстанців — 1   вбитий. 

27. 7. 46 р. повстанці відділу Дзвони під ком. к!ра Соловія наскочили 

на банду емведистів в с. Павелче (р!н Станиславів). Повстанці без власних 

утрат  знищили 8!ох  емведистів і 3!ох поранили. 

2. 8. 46 р. в с. Тужилів (р!н Калуш, Станисл. обл.) повстанці відділу 

Хорти зловили ст. сержанта МВД і сержанта ґвардії— емведівських озброє! 

них короткою зброєю розвідників, що вешталися по селі, переодягнені за 

голодуючих з СУЗ. 

           6. 8. 46 р. повстанці відділу Хорти на шляху Долина!Калуш (Станисл. 

обл.) обстріляли емведівську автомашину. Вбили 2!ох емведистів і 1!го по! 

ранили.   

5. 8. 46 р. в с Крушельниця (р!н Сколе, Дрогоб. обл.) бойовики ОУН 

зліквідували участкового МВД Подольського. 

5. 8. 46 р. повстанці відділу ім. Хмельницького під ком. к!ра Грузина 

провели революційний мітинґ та здемолювали сільраду в с. Довжки (р!н Бо! 

риня, Дрогоб. обл.). 

7. 8. 46 р. відділ ім. Хмельницького звів бій з бандою МВД в с. Нижнє 

Верецьке (Закарпаття). У цьому бою ворог утратив 8 убитими. По боці по! 

встанців — 1 вбитий. 

7. 8.  46 р.   боївка   ОУН   спалила   емведівське  підсобне   господарство в 

с.   Моршин   (р!н   Стрий, Дрогоб.   обл.).   Згоріло   все сіно,   25   тонн   вівса,   ху! 

доба і господарські будинки. Збройна охорона господарства в числі 30 чол. 

бійців після перших пострілів розбіглася або позаховувалась,  не  віддавши в 

бік бойовиків ні одного пострілу. 

8. 8. 46 р. в лісі  б. с. Лапшин (р!н  Бережани, Тернопільської обл.)  бо! 

йовики ОУН без власних утрат знищили в бою 2!ох емведистів і 1!го поранили. 

13. 8. 46 р. на шляху Сколе!Святослав (р!н Сколе, Дрогоб. обл.) боївка 

ОУН знищила телефонічне сполучення і зірвавши місток, серйозно пошкоди! 

ла залізничне сполучення  на лінії Лавочне ! Сколе.   

13. 8. 46 р. стежа відділу Хорти знищила на шляху Долина!Калуш (Ста! 

нисл. обл.)  емведівського ст. лейтенанта. 

14. 8. 46  р.  повстанці  відділу  ім. Хмельницького  провели  революцій! 

ний мітинґ під час празника в с. Красне (р!н Бориня, Дрогоб. обл.). Було при! 

сутніх б. 500 учасників. Після мітинґу селяни запросили повстанців у гостину. 
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16. 8. 46 p. в с. Тужилів (р!н Калуш, Станисл. обл.) атентатники з 

відділу Хорти в білий день застрілили ст. лейтенанта — начальника ґарнізо! 

ну МВД в цьому ж селі. 

16. 8. 46 р. боївка ОУН зробила засідку на емведистів на шляху Стрий ! 

Станиславів, б. с. Станків (р!н Стрий, Дрогоб. обл.). В короткому бою бойо! 

вики без власних утрат знищили 1!го майора МВД, 1!го ст. лейтенанта та 

поранили 1!го капітана. Здобуто зброю і продовольство. 

18. 8. 46 р. боївка ОУН зліквідувала в с. Синевідсько Вижне (р!н Сколе, 

Дрогоб. обл.) участкового  МВД  Макару. 
18. 8. 46 р. в с. Підгородці (р!н Сколе) боївка ОУН знищила сільраду, 

яка поміщалась у віддалі  100 м від квартируючого тут ґарнізону МВД. 

18. 8. 46 р. в лісі б. с. Тишиці (Сокальщина, Львівської обл.) група пов! 

станців без власних утрат знищила в бою емведівського  начальника  погран! 

застави і  поранила   1!го  рядового  емведиста. 

19. 8. 46 р. повстанці відділу ім. Хмельницького провели революційний 

мітинґ з селянами с. Росохач (р!н Бориня, Дрогоб. обл.).  

19. 8. 46 р. повстанці відділу Булава під ком. к!ра Тараска розгромили 

"стрибків"  в  с. Волосянка Велика (р!н Устрики, Дрогоб. обл.). 

22. 8. 46 р. в с. Ільник (р!н Турка, Дрогоб. обл.) повстанці відділу ім. 

Хмельницького знищили колгосп (охорона цього колгоспу в числі 20 озброє! 

них більшовицьких посіпак без пострілу в паніці розбіглася), здемолювали 

сільраду та знищили в ній всі документи, знищили будинки голови, бригади! 

ра та рахівника колгоспу. Роздали селянам збіжжя, забране від них на кон! 

тинґент. 
22. 8. 46 р. повстанці відділу Булава під ком. к!ра Бродича зробили за! 

сідку на емведистів б. с. Доброгостів (р!н Дрогобич, цієї ж обл.). Із засідки 

вони знищили 1!го сержанта МВД, ранили райпрокурора і 1!го рядового емве! 

диста. 
22. 8. 46 р. в с. Синевідсько Вижне (р!н Сколе) боївка ОУН зрізала 17 

телефонічних стовпів на шосе  Сколе!Стрий. 

22. 8. 46 р. боївка ОУН знищила сільраду, кооперативу і молочарню в 

с. Стинява Вижня (р!н Сколе).  

23. 8. 46 р. в с. Стрілків (р!н Стрий, Дрогоб. обл.)  боївка  ОУН  із  за! 

сідки знищила 3!ох емведистів з місцевого підсобного господарства МВД. 

24. 8. 46 р. повстанці відділу Булава зробили засідку на емведистів з 

місцевого ґарнізону, які пішли грабити одного господаря. Коли грабіжнини по! 

вертались із здобиччю,  повстанці  вогнем  їх заатанували  та  знищили  4!ох  з 

них і 2!ох поранили. 

24. 8. 46 р. боївка ОУН спалила підсобне господарство в с. Крехівці 

(р!н Лисець,  Станисл. обл.). Згоріли   всі  забудування і  зібраний  урожай. 
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25. 8. 46 p. в с. Висоцьке (р!н Бориня, Дрогоб. обл.) боївка ОУН роз! 

зброїла станицю "стрибків". Начальника "стрибків" зліквідувала. Здобула ку! 

лемет і кріси. 

25. 8. 46 р. на лінії Турка ! Завадка (р!н Турка, Дрогоб. обл.)  повстанці 

відділу ім. Хмельницького вимінували  вузькоторову колійку. 

26. 8. 46 р. на  присілку Дубрилівка, с.  Щуровичі  (р!н  Радехів, Львів, 

обл.) група повстанців без власних утрат знищила в бою  1!го емведівського 

лейтенанта і 1!го рядового емведиста поранила. 

27. 8.   46 р.   в с.   Ішків   (р!н   Гусятин,   Терноп.   обл.)   атентатники   ОУН 

зліквідували   ІІ!го  секретаря  партії з  р!ну  Мурахова.  Атентату  доконано  під 

час  мітинґу,   в  хвилині,   коли   Мурахов   говорив. "Ми   ліс   (місце   перебування 

повстанців — прим. наша) здобудемо і бандерівців знищимо". 

28. 8. 46 р.  на присілку  Гайок  с.  Куропатники (р!н  Бережани,  Терноп. 

обл.)  у  висліді   перестрілки  між  підпільниками   ОУН і   емведистами   підпіль! 

ники без власних втрат 1!го емведиста убили і  1!го поранили. 

 

28. 8. 46 р. в с. Гординя (р!н Дубляни, Дрогоб. обл.) повстанці  відділу 

Булава  здемолювали  сільраду,  знищили  телефонічне  сполучення,  сконфіску! 

вали товари  в  кооперативі. Сконфісковані товари роздали місцевим селянам. 

29. 8. 46 р. в с. Вичілка (р!н Манастириська, Терноп. обл.) бойовики ОУН 

роззброїли станицю "стрибків". Важко поранили начальника "стрибків". Здо! 

були зброю. 

31. 8. 46 р. група повстанців відділу Бистриця під ком. к!ра Черника 

зробила засідку на сталінських посіпак б. с. Грабів (р!н Рожнітів, Станисл. 

обл.). У висліді бою вбито 2!ох бандитів і 1!го поранено. Здобуто кулемет, 

десятистрілку, дещо амуніції і  підводу з харчами. 

31. 8. 46 р. в с. Кульчиці (р!н Дубляни, Дрогоб. обл.) у сутичці пов! 

станці відділу Булава без власних утрат знищили 2!ох емведистів, 

В серпні 1946 р. боївки ОУН провели на терені Скільського р!ну (Дро! 

гоб. обл.) акцію конфіскації і нищення замаґазинованого або транспортова! 

ного стягненого у селян континґенту. Найширше ця акція розгорнулася на 

терені сс. Крушельниця, Ямельниця, Підгородці, Синевідського Вижне, Сти! 

нава Вижня. 

1. 9. 46 р. в м. Галич (Станисл. обл.) повстанці спалили коло 5,000 тонн 

державного сіна. 

6. 9. 46 р. боївка ОУН зробила засідку на емведистів на шляху Деля! 

тин!Яремче б. с. Дора (р!н Яремче. Станисл. обл.). В короткому бою вона без 

власних утрат знищила заст. начальника РО МВД в Яремчу — ст. лейтенанта 

Катаєва, заст. РО МҐБ з Коломиї — лейт. Баразова і 1!го старшину МВД; 

важко ранені — 1 майор, 2 капітани і 1 лейтенант померли одні в дорозі до 

лічниці, другі — в лічниці;   1 лейтенант був ранений легше. 
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6. 9. 46 p. боївка ОУН зробила засідку на активних сталінських посіпак 

—   "стрибків"   при   шляху  Жаб'є ! Ворохта   (р!н   Жаб'є,   Станисл.   обл.).   В   ко! 

роткому бою бойовики  1!го  "стрибка"   вбили, 2!ох  взяли в  полон. 

7. 9.  46 р.   в с.  Лаврів   (р!н   Стрілки,  Дрогоб.  обл.)   підвідділ   під   ком. 

к!ра Т. спалив колгосп, кооперативу, молочарню, пошту. 

 

7. 9. 46 р. боївка ОУН зробила засідку на емведистів на шляху між сс. 

Тершів!Сущина Рикова (р!н Ст. Самбір, Дрогоб. обл). Із засідки знищено 1!го 

ст. лейтенанта МВД, 1!го лейтенанта, 1!го сержанта. Власних утрат не було. 

8. 9.   46 р.   на   шляху   Добромиль ! Хирів   (Дрогоб.   обл.)   3   підпільники 

ОУН  вийшли  на  емведівську засідку.  Від ворожого вогню змісця  був  важко 

ранений   підпільник   Малина.  Два  інші   під  густим   ворожим   обстрілом   були 

примушені залишити його на бойовищі. За кілька хвилин емведистам наспіла 

допомога в числі 2!ох авт війська МВД і  1!ої танкетки. Емведисти зауважили 

Малину, що лежав на дорозі. Вони почали кричати, щоб він здався, одначе. 

Малина не давав знаку життя. Щойно коли емведисти підійшли до нього на 

зовсім близьку віддаль, Малина пустив по них автоматну чергу, якою відразу 

вбив  3!ох емведистів. Та  в  цій  хвилі   інший   емведист  підкравсь до   Малини 

з!заду та чергою із свого автомата вдруге важко поранив. Малина вспів до! 

бути  нагана  та,  смертельно   поранивши   свого   напасника,  дострілитися. 

8. 9. 46 р. в с. Соколівка (р!н Косів, Станисл. обл.) місцеві "стрибки" 

зробили засідку на повстанців. На засідку вийшло кількох повстанців. Зчи! 

нилась перестрілка, в часі якої повстанці вбили начальника "стрибків" та по! 

ранили кулеметника, інші "стрибки" в паніці розбіглися і, за винятном 3!ох, 

вже не повернулися на станицю. На третій вечір повстанці спалили саму 

станицю. 

8. 9. 46 р. в с. Шешори (р!н Косів) повстанці знищили начальника 

"стрибків". 

10. 9. 46 р. в с. Хоростків  (р!н Копичинці, Терноп. обл.) у сутичці  гру! 

пи підпільників ОУН з бандою МВД були  вбиті  2  емведисти і   1   поранений. 

По боці   підпільників загинув  Орел. 

11. 9.  46 р.  в  с.   Рай  (р!н   Бережани,  Терноп.  обл.)   боївка  ОУН   злікві! 

дувала начальника "стрибків". 

12. 9. 46 р. підвідділ УПА б. с. Дуба, (р!н Рожнітів, Станисл. обл.) зни! 

щив  вузькоторову  колійку, призначену для   вивозу континґенту дерева. 

13. 9. 46 р. на шляху Стара Сіль!Ляшки Муровані (р!н Ст. Самбір, Дро! 

гоб. обл.) підвідділ під ком. к!ра Т. зробив засідку на емведистів. На засідку 

виїхала  емведівська  автомашина.  Повстанці   сипнули   по  автомашині   вогнем, 

від якого загинули  2  емведівські   капітани і   1   ст.  лейтенант.   Здобуто   авто! 

машину і багато харчів. 

15. 9. 46 р. повстанці здемолювали сільраду і молочарню в райцентрі 

Печеніжин (Станисл. обл.). 
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20. 9. 46 p.  в c.  Спас  (р!н  Стрілки, Дрогоб. обл.)  боївка 0УН  спалила 

військові казарми. 

21. 9. 46 р. підвідділ  під  ком. к!ра Тараска  зробив  наскок на станицю 

погранзастави   МВД в  с.   Вовче   (р!н   Турка,   Дрогоб.   обл.).   В бою   повстанці 

без власних утрат знищили 10 емведистів  і 7 поранили. 

21. 9. 46 р. в с. Зариванці (р!н Бучач, Терноп. обл.) боївка зробила за! 

сідку, з якої вбили 2!ох емведистів і  2!ох поранили. 

23. 9.  46 р.   в с.   Попільники   (р!н   Заболотів,   Станисл.   обл.)   бойовики 

ОУН   знищили  ст.  лейтенанта   МВД  Фанатова. 

24. 9. 46 р.   повстанці   відділу   ім.   Колодзінського   під   ком.   к!ра   Шаблі 

здемолювали   молочарню  в   райцентрі   Печеніжин   (Станисл.   обл.).  Рівночасно 

вони обстріляли будинки МВД і МҐБ, чим викликали велику паніку серед емве! 

дистів. 

26. 9. 46 р. в м. Старий Самбір (Дрогоб. обл.) атентатники ОУН знищили 

слідчого  МВД   Круглова  і   секретаря   райкомсомолу —  емведиста  Дейнеку. 

27. 9. 46 р. в райцентрі Печеніжин атентатники!повстанці відділу ім. Ко! 

лодзінського зліквідували ст.  лейтенанта  МВД Василюка. 

27. 9. 46 р. в с. Слобідка (р!н Коршів, Станисл. обл.) боївка ОУН спа! 

лила в більшовицькому підсобному господарстві  все сіно і солому. 

27. 9. 46 р. повстанці відділу ім. Богуна влаштували революційний мі! 

тинґ в с. Іванівці (р!н Ланчин, Станисл. обл.). На цьому мітинґу, що відбувся 

якраз у день празника в цьому селі, було коло 10,000 учасників!селян. 

30. 9. 46 р. в с. Далешева (р!н Чернелиця, Станисл. обл.) бойовики 

ОУН  зліквідували уповноваженого  МВД Луцика  та  2!ох   інших емведистів. 

30. 9. 46 р. в райцентрі Заболотів (Станисл. обл.) атентатники ОУН 

важко   поранили   секретаря   району   партії   Коломийця. 

1. 10. 46 р. в с. Сопів (р!н Печеніжин, Станисл. обл.)  групу повстанців 

відділу   ім.   Колодзінського  населення   повідомило,   що   банда   емведистів   гра! 

бує   господарство   одного   селянина.   Повстанці   наскочили   на   грабіжників   та 

вогнем своєї зброї знищини 2!ох  із  них;   інші  повтікали. 

2. 10. 46 р. в с. Олешків  (р!н Заболотів, Станисл. обл.)  бойовики  ОУН 

роззброїли станицю "стрибків". Здобули 5 крісів, 1  автомат, 1  кулемет і де! 

що амуніції. 

4. 10. 46 р. в с. Увисла (р!н Копичинці, Терноп. обл.) бойовики ОУН 

зліквідували інструктора райкому партії уповноваженого  мінзагу  Мошонкіна. 

6. 10. 46 р. в с. Пустельник (р!н Радехів, Львів. обл.) на емведівську 

засідку вийшли підпільники ОУН Щиґол і Могила. Підпільники звели з емве! 

дистами завзятий нерівний бій, у якому обидва загинули. Емведисти мали 

1!го  вбитого і  3!ох  ранених. 
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7. 10. 46 p. в с. Кадовбна (р!н Долина, Станисл. обл.) повстанці відділу 

Хорти зловили ст. сержанта МВД — розвідчика, переодягненого за голодую! 

чого з СУЗ. 

7. 10. 46 р. в с. Чабарівка (р!н Гусятин, Терноп. обл.) боївка ОУН роз! 

зброїла станицю "стрибків". При цьому застрілила заст. начальника станиці 

і поранила 1!го "стрибка" тому, що останні не хотіли зложити своєї зброї. 

Бойовики здобули 2 СВТ, 4  ППШ, 6 крісів, амуніцію. 

9. 10. 46 р. на полі б. с. Пробабин (р!н Городенка, Станисл. обл.) бо! 

йовики ОУН зробили засідку на емведистів, що проводили "суд" в цьому 

селі і тепер везли кількох арештованих "підсудних". У перестрілці бойовики 

поранили 2!ох емведистів та звільнили арештованих. 

12. 10. 46 p. в с. Колодіївка (р!н Станиславів, цієї ж обл.) на емведів! 

ську засідку найшов підпільник ОУН Чайка  (Кабан Микола). Змісця ранений, 

він  залягає,  відстрілюється  з  кріса, а  далі   пробує  заховатись  під недалекий 

місток.  Одначе,  тут  його знаходить  емведівська  собака.   Важкоранений,  уже 

зовсім обезсилений повстанець заховує ще недалеко підпільну пошту та гро! 

ші і,   щоб   не   попастись   живим у  руки   ворога,   розривається   ґранатою.   Тіло 

Чайки емведисти залишили на дорозі і заборонили хоронити. Коли ж селяни 

викрали його і похоронили, емведисти  відшукали і  викинули з  могили. Захо! 

вані   пошту і   гроші  знайшли   селяни і   передали підпільникам. 

13. 10. 46 р. в с. Вільхівці  (р!н Гусятин, Терноп. обл.)  боївка ОУН  роз! 

зброїла станицю "стрибків". Здобула 1  СВТ, 4 ППШ, 8 крісів, амуніцію. Роз! 

зброєних "стрибків" другого дня  арештувало  МВД і звірськими  побоями  на! 

магалось  примусити  знов   взяти   зброю   проти   повстанців.     Одначе,   колишні 

"стрибки" категорично від цього відмовилися. 

13. 10. 46 р. повстанці відділу Хорти замінували залізничний шлях на 

лінії Долина!Калуш (Станисл. обл.), б. станції Брошнів. На міну виїхав 

емведівський поспішний спецпоїзд. Від вибуху міни були зовсім знищені 

4 вагони, а 2 знищені частинно. Між знищеними 1 вагон 1!ої кляси з ви! 

щими старшинами МВД. Емведисти мали понад 100 вбитими і стільки ж 

раненими. Залізничний рух був впродовж 2!ох діб стриманий. 

15. 10. 46 р. повстанці відділу ім. Колодзінського зробили засідку на 

емведистів в с. Саджава (р!н Ланчин, Станисл. обл.). Із засідки. знищили 1!го 

емведиста і  поранили  1!го партійця. 

15. 10. 46 р. в с. Тарновиця (р!н Ланчин) емведисти оточили в одній 

хаті повстанців Партизана і Меча. Оточені, важко поранивши 2!ох емведи! 

стів,  між  ними  уповноваженого  МВД  Попова,  щасливо  пробилися. 

 16. 10 46 р. в с. Ілів (р!н Миколаїв, Дрогоб. обл.) МВД арештувало 

одну дівчину!підпільницю. Коли її вели в сільраду, дівчина вихопила захова! 

ну пістолю, стрілила в голову свому конвоїрові та, відстрілюючись, утекла в 
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поблизький ліс. Емведисти з пімсти арештували в цьому селі 2!ох чоловіків, 

вчительку та побили одну стару жінку. 

16. 10. 46 р. підвідділ під ком. к!ра Соловія зробив засідку на емве! 

дистів на шляху Станиславів ! Калуш, між сс. Павелче!Майдан. На засідку 

виїхав автобус з емведистами. В наслідку повстанського вогню був убитий 

полковник, лейтенант і 5 рядових емведистів; кількох емведистів було по! 

ранено. 

18. 10. 46 р.  політвиховник  відділу  ім.  Колодзінського  Гайворон  в  по! 

чоті стрільців провів підпільний мітинґ з селянами с. Товмачик (р!н Коршів, 

Станисл. обл.). 

19. 10. 46 р. б. с. Ілем'я (р!н Рожнітів, Станисл. обл.) у бою повстанці 

відділів Бистриця і Журавлі знищили без власних утрат 2!ох емведистів і 1!го 

поранили. 

19. 10.  46 р.  в с.   Альбінівка   (р!н   Заболотів,   Станисл.   обл.)   бойовики 

ОУН зліквідували начальника "стрибків". 

20. 10. 46 р. в райцентрі Коропець (Терноп. обл.) боївка ОУН наскочи! 

ла на  державну молочарню. Для цілей підпілля сконфісковано 15 ц масла. 

22. 10. 46 р. в райцентрі Коропець боївка ОУН наскочила на промком! 

бінат, де сконфісковано для вжитку підпільників шкіру на взуття. 

22. 10. 46 р. в с. Корчин (р!н Коломия, Станисл. обл.) під час сильної 

більшовицької    акції   на   це   село   емведисти   оточили   хату,   де   квартирували 

2 підпільники ОУН — Гріша і  Котик. Оточені майже дві години відбивалися 

і  вкінці, вистріливши  набої,  щоб  не  попастись живими  в руки  ворога,  по! 

стрілялися останніми  кулями. Емведисти  мали 2!ох убитих і  2!ох ранених. 

22.  10. 46 р. в с.  Вербіж, В.  (р!н Печеніжин. Станисл. обл.)  в сутичці 

з емведистами бойовики ОУН без власних утрат вбили  1!го бандита. 

28. 10. 46 р. в.с. Попільники (р!н Заболотів, Станисл. обл.) в бою групи 

підпільників ОУН з бандою емведистів підпільники знищили 4!ох емведистів. 

По боці підпільників загинув  Богдан. 

28. 10. 46 р. емведисти, що провіряли Ромашівсьний ліс (р!н Білобож! 

ниця, Терноп. обл.) натрапили на 2!ох повстанців. З них один відступив, а 

другий ранений заляг і, відстрілюючись із своєї десятистрілки, вбив 5!ох емве! 

дистів і вкінці в безвихідному положенні сам застрілився. 

28. 10. 46 р. в с. Суломиголовиця (окр. Іршава, Закарпатська обл.) пов! 

станці зліквідували ст. оперуповноваженого іршавського ОМҐБ — лейт. Фьо! 

дорова і ІІ!го секретаря ОКП(б)У — Ковальова. Здобуто їхню зброю і важ! 

ливі документи;  2!ох полонених міліціонерів після провірки відпущено. 

30. 10. 46 р.  на  шляху  Жаб'є ! Ворохта  (Станисл.  обл.)  бойовики  ОУН 

знищили емведівську танкетку. 

31. 10. 46 р.  під  час  облави  військ  МВД   на  с. Тучапи,  p!н   Городок, 

Львів. обл.) на присілну  Прошина емведисти  знайшли  криївку, де були  під! 
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пільники ОУН Коцюба і Конрад. Оточені, сипнувши густим вогнем, зуміли ви! 

битися наверх, вискочили а хати та відступали в напрямі с. Родатичі. Тут пе! 

ретяли їм дорогу емведисти. Повстанці звели завзятий бій. Вистрілявши на! 

бої, щоб не попастись живими в руки МВД, підпільники пострілялись. Вони 

вбили в цьому бою 3!ох емведистів, між ними капітана. 

В жовтні 1946 р. повстанці провели ряд пропаґандивних протибільшо! 

вицьних мітинґів і гутірок з населенням Закарпаття. Між іншим такі гутірки 

відбулися — 14. 10. в с. Березник (окр. Свалява), 19. 10. — в с. Росоп (цієї 

ж окр.), 22. 10.—в с. Мартинка [окр. Іршава], 25. 10 — б. с. Волоська 

(окр. Іршава) з селянами сс. Волосько, Ільниця, Іршава, 26. 10. — в с. Во! 

лосько, 31. 10.—в с. Іметичево (окр. Іршава). 

2. 11. 46 р. на більшовицько!польському кордоні на терені Яворівсько! 

го р!ну (Львів. обл.) група повстанців звела бій з погранвійськами МВД. Пов! 

станці знищили 12!ох емведистів. Власні втрати — 3 вбитими. 

2. 11. 46 р. б. с. Молодятин (р!н Печеніжин, Станисл. обл.) повстанці 

відділу Колодзінського без пострілу роззброїли 12 червоноармійців, що заго! 

товляли тут дрова на летунську базу. Повстанці провели з полоненими пропа! 

ґандивну гутірку та віддавши їм зброю, відпустили. 

2. 11.  46 р.  в с.  Голови  (р!н   Жаб'є,   Станисл.  обл.)   повстанці   відділу 

ім. Богуна під ком. к!ра Залізняка наскочили на "стрибків", що тут забавля! 

лись.  Вбито начальника "стрибків", а  "стрибків"  розігнано. 

3. 11. 46 р.  в лісі б. с.  Сопів (р!н  Печеніжин, Станисл.  обл.)   під  час 

наскоку спецгрупи МВД в числі б. 300 чол. на підвідділ під ком. к!ра Шаблі, 

пробиваючись з ворожого оточення, загинув  чот.  Шабля і  кулеметник  Крук. 

Емведисти мали 6!ох убитими, в тому 1!го сержанта, та 5!ох раненими. 

4. 11. 46 р, в с.  Завидовичі   (р!н   Городок,  Львів,  обл.)   в   перестрілці 

бойовики ОУН  знищили 2!ох емведистів. 

6. 11. 46 р. в с. Логушва (р!н Вижниця, Чернів. обл.) повстанці відділу 

під ком. к!ра Залізняка наскочили на станицю "стрибків". "Стрибки" здалися, 

їх роззброєно. Зліквідовано участкового МВД, що знаходився на станиці. 

Здобуто  1  десятистрілку  і  14 крісів. 

8.   11. 46 р.  в с.  Черемхів   (р!н   Коршів,  Станисл.  обл.)   бойовики   ОУН 

зліквідували участкового МВД Стасюка. 

8. 11. 46 р. в с. Ковалівка (р!н Яблонів, Станисл. обл.) відділ УПА зни! 

щив  колгосп. 

15. 11. 46 р. в с. Раківчик (р!н Коршів, Станисл. обл.) повстанці відділу 

ім. Колодзінського знищили станицю "стрибків". Зліквідували 1!го сталінсько! 

го  вислужника, а  решту  розігнали. 

18. 11. 46 р. в райцентрі Коршів бойовики ОУН зліквідували заст. на! 

чальника  РОМҐБ — лейт. Чуйка. При вбитому знайдено важливі документи. 
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21. 11. 46 p. в c. Тростянець (р!н Заболотів, Станисл. обл.) бойовики. 

ОУН зробили засідку на емведистів, на яку вийшла емведівська спецбанда 

під ком. Тимофієєва.  Бойовики  без  власних  утрат знищили 3!ох  емведистів. 

28. 11. 46 р. в с. Саджавка (р!н Ланчин, Станисл. обл.) в сутичці з 

емведистами повстанці відділу ім. Колодзінського без власних утрат знищили 

1!го емведиста.        

   28.  11. 46 р.  в с. Зібранівка  (р!н  Заболотів)  бойовики  ОУН  вбили  на! 

чальника "стрибків" Гояна.   

30. 11. 46 р. в м. Нове Місто (р!н Добромиль, Дрогоб. обл.) боївка 

ОУН спалила забудування  МТС!у, скирти  соломи  при ньому та   1  молотілку. 

1. 12. 46 р. в с. Ришуцьк (р!н Олександрів, Рівенської обл.) банда емве! 

дистів оточила криївку, де були 4 підпільники ОУН, між ними Циган і Крук. 

У завзятому бою, який  звели   оточені   підпільники  з  бандитами   МВД,   перші 

вбили   начальника   рай.   МВД,   слідчого   рай.   МВД,   лейтенанта   МВД   та   1!го 

лейтенанта  важко поранили.  Вкінці,  важкоранені, щоб  не  попастись  живими 

в руки МВД, самі пострілялись. 

4. 12. 46 р. в с. Молодилів (р!н Отинія, Станисл. обл.) політвиховник 

відділу ім. Колодзінського разом з повстанцями відділу провів мітинґ у місце! 

вій школі, де якраз мав відбутися більшовицький вечірний курс. 

8. 12. 46 р.  на  вулиці   курорту Любінь  Вел.  (р!н   Городок, Львів.  обл.) 

повстанці УПА зліквідували участковоґо МВД Зайлина Гершка. 

9. 12. 46 р. в с. Хімчин  (р!н Косів, Станисл. обл.) у сутичці  з емведи! 

стами повстанці  відділу Сурма без власних утрат знищили  2!ох сталінських 

бандитів.  

10. 12. 46 р. в  лісі  б. с.  Іспас  (р!н  Коломия,  Станисл.  обл.)  підвідділ 

УПА   звів   бій з   обласною   сцецбандою   емведистів,   що   проводила   прочіску 

лісу. Повстанці без власних утрат знищили 2!ох емведистів і  2!ох поранили. 

10. 12. 46 р. б. с. Іванівці (р!н Ланчин, Станисл. обл.) в сутичці з емве! 

дистами повстанці відділу ім. Колодзінського без власних утрат знищили 2!ох 

емведистів. 

11. 12. 46 р. в сутичці з емведистами в райцентрі Жаб'є (Станисл. обл.) 

повстанці відділу ім. Богуна без власних утрат знищили 2!ох емведистів. 

11. 12. 46 р. вже від кількох днів переслідувана бандою МВД частина 

відділу Бистриця  відступала  по  глибокому снігу на  гору Заплата  (р!н  Пере! 

гінсько, Станисл. обл.)   О год.  12!ій  вслід за  відділом вийшла теж  на  гору 

банда МВД. Запримітивши здалеку дим з повстанської кухні, емведисти ви! 

сунули  вперед обидва  свої  крила,  намагаючись  оточити   повстанців.  Відступ 

повстанців по снігу був незвичайно важний. Густо відстрілюючись, впродовж 

2!ох годин вони не могли відв'язатися від ворога навіть на найменшу віддаль. 

Деяким повстанцям, зокрема автоматникам, почало бракувати набоїв. Сотен! 

ний, к!р підвідділу, дав завдання двом  кулеметним ланкам  — віст.  Жукові, 
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віст. Перемозі, стр. Зозулі і інт. Снігурові, вогнем своїх кулеметів прикри! 

вати відступ підвідділу. Кулеметники залягли в снігу. Більш, як пів години, 

вони тримали бій з бандою 120 емведистів. Після пів години в бою загинули 

всі чотири кулеметники. Емведисти знову кинулись в погоню за підвідділом. 

Вже сумерком на присілку Гута (р!н Солотвина) заднє обезпечення підвідділу 

знову мало сутичку з емведистами. Спецбанда емведистів переслідувала пов! 

станців ще три дні. Підвідділ більше втрат не мав. 

12. 12. 46 р. в с. Пнів'я (р!н Надвірна, Станисл, обл..) банда емведистів 

оточила хату, де квартирували  повстанці  Щигол і Орел. Повстанці вбили во! 

рожого ст. сержанта і  1!го рядового та щасливо пробилися. 

13. 12. 46 р. під час облави військ МВД на с. Суховоля (р!н Янів, Львів. 

обл.) на емведівську заставу за селом вийшли підпільники ОУН Ванька, Яро! 

вич,  Соловій.  В  бою  вони  знищили  3!ох  емведистів.  Ванька,  важкоранений, 

із словами:   "Слава Україні!  Смерть окупантам!" — дострілився, Ярович  по! 

ляг у бою, а  Соловій ранений  пробився до лісу. 

18. 12. 46 р. в с. Рудники (р!н Миколаїв, Дрогоб. обл.) боївка МВД 

оточила хату, де квартирувала група повстанців. У завзятому бою повстанці 

вбили 2!ох емведистів, в тому 1!го лейтенанта, і щасливо пробилися до від! 

даленого  на 3  км лісу. 

18. 12. 46 р. повстанці!атентатники знищили в райцентрі Ланчин (Ста! 

нисл. обл,) 2!ох лейтенантів  МВД. 

20. 12. 46 р. в райцентрі Печеніжин (Станисл. обл.) банда МВД ото! 

чила хату, де квартирувало 2 стрільці УПА — Куна і Веселий. Обороняючись, 

повстанці вбили слідчого МВД Жукова, ст. лейтенанта МВД і сержанта та 

самі   загинули. 

27. 12. 46 р. в с. Серафинці (р!н Городенка, Станисл. обл.) бойовики 

ОУН роззброїли станицю "стрибків". Здобули 3 автомати, 2 десятистрілки, 1 

кулемет. Цього ж дня в селі вони спалили колгосп і зліквідували секретаря 

комсомолу. 

   27.  12. 46 р.  в с.   Глушків  (р!н   Городенка)  бойовики  ОУН   зліквідували 

уповноваженого МВД сержанта  Поповича. 

29. 12. 46 р. в с. Черниця (р!н Миколаїв, Дрогоб. обл.) бойовики ОУН 

зробили засідку на емведистів. Із засідки вбили 1!го сталінського бандита. 

1. 1. 47 р. в с. Ренів (р!н Залізці, Терноп. обл.) в одній хаті емведисти 

оточили 2!ох підпільників ОУН. Підпільники щасливо пробилися, завдаючи 

емведівським  бандитам  утрат  1!го вбитим і   1!го  важкораненим. 

1. 1. 47 р. в с. Хишевичі (р!н Пустомити, Львів. обл.) в бою бойовики 

ОУН без власних утрат знищили 2!ох емведистів і 1!го важко поранили.       

1. 1. 47 р. в с. Калинів (р!н Самбір, Дрогоб. обл.) бойовики ОУН злікві! 

дували лейт. МВД Мельнікова Бориса, участкового на це село. 

 429 



2. 1. 47 p. в с. Голинь (р!н Калуш, Станисл. обл.) повстанці відділу Рисі 

сконфіскували в державному млині борошно і збіжжя. Частину борошна за! 

брано для власного вжитку, решту і збіжжя роздано поміж бідних селян — 

переселенців  з!за  л. Керзона.  

4. 1. 47 р. б. с. Вільхівець (р!н Бібрка, Львів. обл.) на емведівську за! 

сідку вийшли повстанці Чубатий і Буревій. Звівши завзятий бій, вони заги! 

нули. Емведисти мали вбитих лейтенанта і ст. сержанта. 

6. 1. 47 р. в с. Дорогів (р!н Галич, Станисл. обл.) повстанці знищили 

1!го секретаря райкому партії. 

7. 1. 47 р.  повстанці  під  ком. сот. С. зробили  засідку на  емведистів 

б. с. Крилос (р!н  Галич). Із засідки знищили заст. начальника РОМВД Кар! 

пенка та 2!ох рядових емведистів. Спалили ворожу автомашину. 

7. 1. 47 р. в лісі б. с. Сукіль (р!н Болехів, Станисл. обл.) емведисти 

оточили в криївці Ворона, Соловія і Сосну. Завзято відбиваючись, повстанці 

знищили емведівського лейтенанта і другого лейтенанта важко поранили та 

в  безвихідній ситуації самі  пострілялися. 

7. 1. 47 р. на хуторі Підвал ! Дроздовичі (р!н Городок, Львів. обл.) 

емведисти оточили в одній хаті підпільника Ігоря. Слід згадати, що це була 

вже третя з черги зустріч Ігоря з емведистами впродовж останніх 12!ти го! 

дин та що він, відступаючи з боєм в с. Річичани через Каменобрід до Дроз! 

дович, вже був два рази легко ранений. На хуторі Підвал Ігоря оточили в 

хаті 25 емведистів, Ігор веде бій сам один! Два рази емведисти, закидавши 

хату ґранатами, думають, що Ігор вже вбитий і обидва рази, підступивши до 

нього зовсім близько, падуть по кілька вбитими від вогню його зброї. Вистрі! 

лявши свої набої, Ігор довший час бореться здобутим від ворога автоматом. 

Вкінці емведисти підпалюють хату. Тоді, зовсім знесилений упливом крови, 

Ігор, щоб не здатись, стріляеться. В цьому бою Ігор вбив 7!ох емведистів і 

7!ох важко поранив, з останніх 2 лейтенанти загинули в дорозі в райцентр. 

7. 1.  47 р.  в с.  Ставчани  (р!н  Пустомити,  Львів,  обл.)   в  сутичці  під! 

пільники ОУН знищили участкового МВД та ранили  1!го емведиста.  Власних 

утрат не було. 

8. 1. 47 р. в с. Борщів (р!н Заболотів, Станисл. обл.) боївка ОУН  роз! 

зброїла   станицю   'стрибків'.   Бойовики   здобули   8   крісів,   1   ППШ,   1   СВТ,   1 

кулемет. Цього ж дня в цьому селі бойовики здемолювали сільраду, понищили 

списки  "виборців". 

9. 1. 47 р. в с. Лютовиська (р!н Самбір, Дрогоб. обл.) у сутичці група 

підпільників ОУН  вбила 1!го емведиста;   інші в паніці  розбіглися. 

9. 1. 47 р. в с. Стрільбичі (р!н Ст. Самбір) МВД арештувало кілька 

дівчат і кількох колядників. Коли їх вели до райцентру, група бойовиків ОУН 

зробила засідку на емведистів і сипнула їм понад голови [щоб не ранити аре! 
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штованих] вогнем. Спаніковані повстанським вогнем емведисти повтікали, а 

арештовані, користуючись нагодою, розбіглися. 
10. 1. 47 р. повстанці під ком. сот. С. знищили в с. Крилос (р!н Га! 

лич, Станисл. обл.) 4!ох емведистів. 
16. 1. 47 р. в с. Прошівці (р!н Зборів, Терноп. обл.) повстанці з віст. 

Тигром ма чолі вийшли на емведівську засідку. Із засідки змісця був ранений 

віст. Тигр і емведисти почали оточувати повстанців. Бачачи безвихідне ста! 

новище, Тигр дав повстанцям наказ відступати, а сам залягав і вогнем свого 

автомата охороняв їх відступ. Вистрілявши всі набої, щоб не попастись жи! 

вим у руки ворога, розривається останньою ґранатою. За цей час 3 повстанці 

щасливо відступають.. По боці емведистів було 2 убитих і  1 ранений. 

19. 1. 47 р. в с. Велике Поле (р!н Янів, Львів. обл.) повстанці без влас! 

них утрат знищили емведівського ст. сержанта і 1!го емведиста важко пора! 

нили; останній в дорозі до райцентру помер. 

21. 1. 47 р. в с. Кадовбна (р!н Долина, Станисл. обл.) у зведеному бою 

повстанці відділу Журавлі знищили 3!ох емведистів і 1!го поранили. 

21. 1. 47 р. в с. Угринів Дол.  (р!н  Станиславів,  цієї  ж  обл.)  на хату 

Мельник Марії, де в цей час квартирував сот. УПА Причепа  [Катамай Ми! 

кола]  та його бійці — Пісня,  Базик, Лицар  [Можилюк  Павло], Чумак  [Во! 

ляник Василь] та Вихор [Стасинець Зенон]  наскочила банда в числі б. 200 

чол. МВД. Коли розвідчик повідомив сот. Причепу, що наближається ворог, 

сотенний змісця відіслав з хати стареньку господиню та, поділивши своїх бій! 

ців на дві частини, з яких одна мала оборонятись з горища, а друга з хати, 

— зайняв бойове становище. За кілька хвилин хату почали оточувати емве! 

дисти. Їх прийняв густий повстанський вогонь. Більшовики були змушені по! 

датись назад. Незабаром  вони повели другий  і  третій  наступ.    Розлючений 

неуспіхом емведівський командир диким  криком  заохочував своїх бандитів: 

"Бійці, ви здобули Берлін, а від горстки бандитів відступаєте? " Але й четвер! 

тий наступ на хату для емведистів був безуспішний. З!за рога хати представ! 

ник райкому партії обіцював повстанцям пощаду, щоб тільки здалися живи! 

ми.  Партійцеві відповіла черга з автомата і  він  гине.  Повстанцям  кінчались 

набої. Впали останні постріли з довгої зброї і останній наказ сотенного:  ни! 

щити зброю,  помолитись і  розриватись  ґранатами.   Наказ  швидко  виконано: 

повстанці   коротко   моляться і   розриваються   ґранатами.   Емведисти  знайшли 

тільки 6 пошарпаних трупів. Самі ж  утратили 13 вбитими. 

22. 1. 47 р. в с. Ричагів (р!н Комарно, Дрогоб. обл.) в короткому бою 

підпільники ОУН знищили участкового МВД Гологуза. 

24. 1. 47 р. в с. Троетянець (р!н Заболотів, Станисл. обл.) банда емве! 

дистів обскочила хату, де вечеряло 4!ох повстанців. Повстанці, відбиваючись, 

вбили емведівського лейтенанта, сержанта й участкового МВД [Мироняк 

Павло]  і, з утратою  1!го вбитим,  пробилися з оточення. 
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    24. 1. 47 p. в с. Тростянець (р!н Коломия, Станисл. обл.) повстанець 

Б. [Гураль Василь], сам один, оточений в одній хаті емведистами, вбив лей! 

тенанта МВД та участкового МВД з с. Дебеславці. 

25. 1. 47 р. повстанці під ком. сот. С. знищили в с. Крилос (р!н Га! 

лич, Станисл. обл.) автомашину з кінопересувкою. З персоналом кінопересув! 

ки, що складався з 8!ох осіб, вони провели пропаґандивну гутірку, роздали 

їм революційну літературу і відпустили. 

25. 1. 47 р. в с. Мнишин (р!н Гоща, Рівен. обл.) емведисти знайшли 

криївку, де квартирувало 5!ox бойовиків ОУН, між ними Харченко і Байда. 

Заскоченим бойовикам удалося вирватись наверх та, вбиваючи ворожого ку! 

леметника, майора і нанісши паніки емведистам, що кинулись утікати, щас! 

ливо  відступили. 

В січні 47 р. в с. Угорники (р!н Станиславів, цієї ж обл.) під час су! 

тички боївки ОУН з емведистами був убитий оперуповноважений МВД ст. лей! 

тенант Видренко Петро, повстанці втрат  не мали. 

3. 2. 47 р. в с. Решняте (р!н Перегінсько. Станисл. обл.) в бою з емве! 

дистаии повстанці відділу Рисі знищили 1!го емведиста і 1!го поранили. По 

боці повстанців був убитий Кубанець — політвиховник відділу. 

6. 2. 47 р. в с. Белилуя (р!н Снятин, Станисл. обл.) емведисти оточили 

в криївці повстанців Славка і Вітра. Після короткого бою обидва повстанці 

були вбиті. Вони самі ж вбили 2!ох емведистів і 2!ох поранили. 

6. 2. 47 р. в с. Нивочин (р!н Богородчани, Станисл. обл.) підвідділ УПА 

зовсім  здемолював  виборчу дільницю.  Подібні  акції  підвідділ  УПА і  боївки 

ОУН провели перед "виборами" до верховної ради УРСР в багатьох селах і 

містечках західніх областей України. 
7. 2. 47 р. б. с. Ст. Кути (р!н Кути, Станисл. обл.) банда  МВД  в числі 

80 чоловік наскочила на криївку групи підпільників ОУН. Від мін, якими була 

замінована криївка, загинуло 3!ох емведистів, а 4!ох було поранено. Підпіль! 

ники в час відступили. 

7. 2. 47 р. в лісах б. с. Росохач (р!н Бориня, Дрогоб. обл.) емведисти, 

вислідивши по слідах, оточили відступаючу із свого зимового бункру групу 

підпільників ОУН — Опару, Крата, Толька, Морозенка, Притиса. В геройсько! 

му бою оточені повстанці знищили 9 емведистів та 5 поранили, та в безви! 

хідній ситуації самі  посгрілялися. 

7. 2.  47 р.   в  с.  Орів  (р!н  Дрогобич,   цієї ж  обл.)   в  сутичці   групи   під! 

пільників  ОУН   з  емведистами,   підпільники   1!го  емведиста   вбили і   1!го  по! 

ранили. 

8. 2. 47 р.  в с.  Ясень  (р!н   Перегінсько,  Станисл. обл.)   банда  емведи! 

стів  з  місцевого  ґарнізону обскочила  хату,  де  квартирували  важкоранені  4 

повстанці з відділу Бистриця.  Викинувши  ґранати,  хворі  зуміли  щасливо  ви! 

битися  з оточення, завдаючи  ворогові  втрати  1!го  вбитим. 
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12. 2. 47 p. в с.  Ростоки  (р!н   Вижниця, Чернівецької обл.)   в сутичці з 

емведистами  повстанці  відділу ім. Богуна без власних утрат убили  1!го ста! 

лінського бандита. 

13. 2.   47 р.   в   райцентрі   Жаб'є   (Станисл.   обл.)   в   сутичці   з   емведи! 

стами повстанці  відділу ім.  Богуна  важно  поранили  1!го  емведиста. 

13. 2. 47 р. в с. Яблінка (р!н Солотвина, Станисл. обл.) бойовики ОУН 

зліквідували майора!політрука полку. 

15. 2. 47 р.  в с.   Биків (р!н Дубляни, Дрогоб.  обл.)   в  бою  підпільники 

ОУН без власних утрат знищили 3!ох емведистів і  2!ох  поранили. 

16. 2. 47 р. в перестрілці з емведистами в с. Шипіт (р!н Косів, Станисл. 

обл.) повстанці відділу УПА без власних утрат знищили 2!ох емведистів, між 

ними капітана. 

18. 2. 47 р. в с. Оброшино (р!н Пустомити, Львів. обл.) група підпіль! 

ників ОУН зліквідувала 3!ох грабіжників!емведистів, які для грабежу якраз 

розбивали стайню в одного господаря. 

20. 2. 47 р. в с. Березина (р!н Миколаїв, Дрогоб. обл.) група підпіль! 

ників у сутичці з емведистами без власних утрат знищила 2!ох емведистів і 

1!го поранила.    

20. 2. 47 р. в с. Брустури (р!н Косів, Станисл. обл.) повстанці відділу 

ім. Богуна наскочили на емведистів, що якраз крали в одного господаря сі! 

но. Повстанці вбили 3!ох грабіжників й 1!го важно поранили; решта в паніці 

розбіглася. 

23. 2.  47 р.   в  с.   Княгиничі   (р!н   Букачівці,   Станисл.   обл.)   підпільники 

ОУН без власних утрат знищили в бою 2!ох емведистів і  1!го поранили. 

24. 2.   47 р.   в  м.   Долина   (Станисл.   обл.)   повстанці   відділу   Журавлі 

зліквідували  партійця  працівника  місцевого райпарткому — лейт. Комарова. 

1. 3. 47 р. в с. Мшанці (р!н Великий Глибічок, Терноп. обл.) в бою з 

емведистами загинув повстанець Дуб, перед тим вбиваючи 1!го емведиста і 

1!го ранячи. 

2. 3. 47 р. в с. Покропивна (р!н Козлів, Терноп. обл.) група підпільників 

звела завзятий 20!хвилинний бій з бандою емведистів, очоленою начальником 

РО МҐБ Парфірєвом. У висліді цього бою був убитий Парфірєв та 1 рядовий 

посіпака, а 4 інші були важко поранені, які по дорозі в райцентр повмирали. 

По боці підпільників був важкоранений Сивий, який, щоб не попастись у руки 

ворога, достріливея. 

6. 3. 47 р. в с. Цунів (р!н Янів, Львів. обл.) повстанці, що проходили 

повз залізничну станцію, смертельно поранили начальника районової міліції 

Каструбу [по кількох днях помер]  та роззброїли ворожого стійкового. 

8. 3. 47 р. в с. Лозова (р!н Великі Бірки, Терноп. обл.) з рук бойовиків 

ОУН загинув судовий виконавець обласного трибуналу МҐБ Василенко, який 

конфіскував майно арештованих селян. 
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10. 3. 47 p. в сс. Басівка і Годовиця (р!н Пустомити, Львів. обл.) боївка 

ОУН роззброїла станицю "стрибків". Забрано 20 крісів, 6 СВТ, 1 ППШ. Злік! 

відовано активного "стрибка" секретаря комсомолу — Гандюка з с. Басівки. 

Рівночасно знищено всі документи та телефонічне сполучення в обидвох сіль! 

радах.  

12. 3. 47 р. на присілку с. Перерісль Ворона (р!н Ланчин, Станисл. обл.) 

повстанці зліквідували ст. лейтенанта МВД. 

17. 3. 47 р. в с.  Гуцулівка (р!н Косів, Станисл. обл.)  повстанці  злікві! 

дували участкового МВД Кушнірчука Михайла. 

18. 3. 47 р. в с. Уторопи (р!н Яблонів, Станисл. обл.)  повстанці відділу 

Сурма зліквідували участкового МВД. 

18. 3. 47 р. в с. Дуб'я (р!н Броди, Львів. обл.) боївка ОУН знищила 

більшовицьку аґітаційну бібліотеку при місцевому "клюбі". Рівночасно прове! 

ла пропаґандивний мітинґ та пояснила мотиви нищення бібліотеки голодую! 

чим із східних областей України, які  ночували в приміщенні  "клюбу". 

18. 3. 47 р. в с. Ставчани (р!н Пустомити, Львів. обл.) боївка ОУН 

сконфіскувала в місцевому більшовицькому підсобному господарстві 2 ППС, 

1   ППШ, 1  СВТ і 3 кріси. 

18. 3. 47 р.  в с.  Чистилів  (р!н  Великий  Глибічок, Терноп.  обл.)  емве! 

дисти оточили хату, де квартирували 3 підпільники ОУН.  В бою підпільники 

знищили ворожого лейтенанта і  щасливо пробилися. 

19. 3. 47 р. в с. Чистилів (р!н Великий Глибічок) бойовики ОУН роззброї! 

ли станицю "стрибків". Здобули 12 крісів, ґранати, амуніцію. 

19. 3. 47 р.  між  сс.   Пониква ! Волохи   (р!н   Заболотці,  Львів.   обл.)   бо! 

йовики  ОУН  зліквідували участкового  МВД  сс.   Понинва,   Суходоли  —  лейт. 

Барановського. 

20. 3.   47 р.   в с.   Криворівня   (р!н   Жаб'є,   Станисл.   обл.)   боївка   ОУН 

зліквідувала лейт. МВД Кімейчука Федора. 

21. 3. 47 р. в с. Чортівець (р!н Обертин, Станисл. обл.) повстанці злікві! 

дували участкового МВД Михайлишина Петра. 

22. 3. 47 р. в с. Кам'янка  (р!н Ланчин, Станисл. обл.)  банда  МВД ото! 

чила в хаті повстанців Славича і  Ворона. Повстанці,  відбиваючись до остан! 

нього набоя, вбили 2!ох емведистів, і, щоб не попастись у руки ворога, самі 

пострілялися. 

22. 3. 47 р. в с. Грімно (р!н Комарно, Львів. обл.) банда б. 30 емве! 

дистів оточила в хаті підпільників ОУН: Цяпку, Кравця і Майстра [всі в віці 

б. 40 років]. Вив'язався завзятий бій, який тривав 3 і пів години. В міжчасі 

емведисти візвали з райцентру допомогу. До них прибуло з Комарна ще 100 

бандитів з ґранатометами. Від ворожого вогню були вкінці вбиті підпільники 

Кравець і Майстер, а важкоранений Цяпка попав у руки ворога. Його всіми 

засобами намагались втримати при житті, рівночасно  обіцяли "прощення", ба! 
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гато грошей й інше в заміну за які!небудь зізнання. На всі більшовицькі обі! 

цянки Цяпка відповідав одне: "Нам, українським повстанцям, від вас нічого 

не треба". Незадовго помер. В цьому бою у запаленій хаті згорів господар 

дому з донькою, згоріло теж 6 господарств. По боці, емведистів було кількох 

убитих і кількох ранених. 

23. 3. 47 р. в с. Дороговиже (р!н Миколаїв, Дрогоб. обл.) повстанці 

зліквідували насланого партійця!голову сільради, який намагався заложити в 

селі колгосп. 

23. 3. 47 р. в с. Бабин (р!н Косів, Станисл. обл.) група повстанців від! 

ділу Сурма зробила засідку на емведистів. У висліді бою, без власних утрат 

знищила 3!ох емведистів. Здобула їхню зброю. 

24. 3. 47 р. в с. Селиська (р!н Винники, Львів. обл.) група  підпільників 

ОУН без власних утрат знищила в бою 2!ох емведистів. 
 

24. 3. 47 р. в с. Іспас (р!н  Коломия, Станисл. обл.)  повстанці  відділу 

Сурма із засідки знищили лейтенанта участкового МВД і 1!го рядового емве! 

диста. 

25. 3. 47 р.  в с.  Кривоброди   (р!н  Коломия)  повстанці  відділу  Сурма 

із засідки зліквідували участкового МВД і  1!го рядового емведиста. 
 

25. 3. 47 р.   на   присілку  с.  Саджава   Мальники   (р!н  Ланчин,   Станисл. 

обл.) в сутичці з емведистами повстанці відділу ім. Колодзінського без влас! 

них утрат знищили 1!го емведиста, а 2!ох важно поранили. 

26. 3. 47 р. повстянці зробили засідку на емведистів на шляху Заболо! 

тів — Джурів (Станисл. обл.), із засідки вбито начальника РО МҐБ з Заболо! 

това майора  Бєлаєва та лейт. МҐБ  Болмока. 

27. 3. 47 р.  в с.  Винники   (р!н   Підбуж,  Дрогоб.  обл.)   боївка  ОУН   на! 

скочила на хату, де квартирували  5 озброєних  представників більшовицької 

партійної адміністрації,  т. зв.  виїзна  сесія  у  справах  держзаготівель.   Після 

короткого бою повстанці зліквідували 3!ох із цих бандитів. 

27. 3. 47 р. в с. Вижлів (р!н Славсько, Дрогоб. обл.) один підпільник 

ОУН, сам один, вийшов на емведівську засідку. В бою він знищив 2!ох емве! 

дистів, 2!ох поранив та щасливо відступив. 

27. 3. 47 р. в с. Бистриця (р!н Підбуж, Дрогоб. обл.) боївка ОУН злі! 

квідувала б. ком. ґарнізону в цьому селі, а тепер ком. емведівської прово! 

кативної спецбоївки, яка своїм бандитизмом і жорстокістю зокрема надоку! 

чила населенню. 
29. 3. 47 р. в с. Чорні Ослави (р!н Яремче, Станисл. обл.) боївка ОУН 

зробила  засідку  на  активних  сталінських  посіпак  —  "стрибків".   Із  засідки 

вбито 2!ох їх. Здобуто кулемет. 

30. 3. 47 р. в м. Болехів (Станисл. обл.) атентатники ОУН вбили лейте! 

нанта місцевого воєнномату. 
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30. 3. 47 p. в с. Бордуляки (р!н Броди, Львів. обл.) повстанець С. ви! 

йшов на емведівську засідку. Вогнем свого кріса він убив емведівського ст. 

лейтенанта і сам важкоранений у безвихідній ситуації розірвався ґранатою. 

1. 4. 47 р. на шляху Почаїв ! Радивилів (Терноп. обл.) боївка ОУН зро! 

била засідку на емведистів. Із засідки без власних утрат вбила 1!го емве! 

диста й 1!го аґента МВД. 

1. 4. 47 р. в с. Рожен Вел. (р!н Кути Станисл. обл.) підвідділ під ком. 

к!ра Залізняка знищив 3 сталінських посіпак. Цього ж самого дня підвідділ 

натрапив в с. Рожен Вел. на 2 емведівських провокаторів, що під маскою 

українських повстанців знущалися над населенням. Із провокаторів МВД 1 був 

убитий, а другого зловлено живим. 

1. 4. 47 р. в с. Гдешичі (р!н Добромиль, Дрогоб. обл.) з рук підпільни! 

ків ОУН загинув участковий МВД; його помічник, залишаючи зброю, вспів 

утекти. 

1. 4. 47 р. в с. Ісаї (р!н Підбуж, Дрогоб. обл.) бойовики ОУН злікві! 

дували начальника "стрибків". 

3. 4. 47 р. в с. Кушлин (р!н Дедеркали, Терноп. обл.) боївка ОУН роз! 

зброїла  станицю  "стрибків".  Здобула   1   міномет,   1   кулемет   "Дегтярева",  6 

крісів і амуніцію. 

4. 4. 47 р. в с. Гоноратівці (р!н Рогатин, Станисл. обл.) група підпільни! 

ків без власних утрат знищила в бою 1!го емведівського лейтенанта і пора! 

нила 1  сержанта. 

4. 4. 47 р. в с. Березів Нижній (р!н Яблонів, Станисл. обл.) підвідділ 

УПА під ком. рой. Хитрого зробив засідку на емведистів. У висліді засідки 

без власних утрат знищив 2!го секретаря партії з району Саренка та зловив 

начальника паспортового стола Сергієнка та б. "стрибка", а тепер інспектора 

держстраху Сковронського; інші сталінські бандити панічно втікли. 

4. 4. 47 р.  в с.  Опака  (р!н  Підбуж,  Дрогоб.  обл.)   група  підпільників 

ОУН зробила засідку на емведистів. Із засідки обстріляли емведівське авто; 

емведисти мали вбитих і ранених. Цього ж самого дня в цьому ж селі група 

підпільників звела ще один бій з емведистами. В цьому бою підпільники без 

власних утрат знищили 2!ох емведистів.  

5. 4. 47 р. в с. Загірці (р!н Дедеркали, Терноп. обл.) боївка ОУН на! 

скочила на станицю "стрибків". Вбила начальника і одного активного "стриб! 

ка", інших розігнала. 

6. 4. 47 р. в с. Прокурава (р!н Косів, Станисл. обл.) повстанці відділу 

Сурма зліквідували участкового МВД і начальника "стрибків". 
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6. 4. 47 p. в с.  Майдан (р!н Ланчин, Станисл. обл.)  повстанці  відділу 

ім. Колодзінсьиого під ком. к!ра Зенка зліквідували станицю "стрибків". Здо! 

були 7 крісів і амуніцію. 

7. 4. 47 р. в с. Бистриця (р!н Підбуж, Дрогоб. обл.) з рук атентатника 

ОУН загинув партієць голова держстраху Дречевич. 

8. 4. 47 р. в с. Загайці (р!н Дедеркали) атентатники ОУН зліквідували 

участкового  МВД  Клим'яка.  

8. 4. 47 р. в с. Тростинка (р!н Коропець, Терноп. обл.) боївка ОУН роз! 

била насильно заложений більшовиками  колгосп. . 

8. 4. 47 р. банда емведистів оточила постій роя відділу ім. Колодзін! 

ського над р. Прут, б. с. Саджавка (р!н Ланчин, Станисл. обл.). За допомо! 

гою ґранат повстанцям удалося  прорватись з оточення, але  вони зразу на! 

трапили на другу емведівську банду, що вже якраз наспіла з райцентру на 

допомогу першій. Повстанці  прийняли нерівний бій. Незабаром їх знов ото! 

чили. Повстанці по!геройсьни відбивалися. Емведисти пропонували їм здатись, 

обіцяючи "прощення*. Повстанці відповідали їм сміхом і жартами та вогнем 

із своєї зброї. На полі бою незадовго впав рой. Іскра, що вогнем свого ку! 

лемета довго  стримував  ворожий   наступ.   Впав   к!р  Смілий,  дострілившись, 

щоб  не  попастись  живим в  руки  ворога,   розірвались  важноранені стрільці 

Ворон і Сірий, загинули повстанці  Богун і  Малий;  чотирьом  із роя  вдалося 

таки пробитись. Ворог утратив 13 убитими і кільканадцять раненими. 

9. 4. 47 р. під час емведівської перевірки лісу б. с. Боянчук (р!н Застав! 

на, Чернів.  обл.)  група  повстанців  звела  бій з бандою емведистів.  По   боці 

емведистів було кількох убитих. 

9. 4. 47 р. на присілку с. Нараїв Чверті  (р!н  Бережани, Терноп. обл.) 

емведівські бандити заскочили в одній клуні 2!ох квартируючих тут повстанців. 

Вив'язався бій, у якому 1 повстанець був убитий, а другий щасливо пробився. 

По боці  більшовиків був 1  убитий, 2 ранені. 

10. 4. 47 р. в с. Торське (р!н Заліщики, Терноп. обл.) кап. МҐБ Уваров 

зі своєю боївкою оточили господарство Собажко Антона на присілку Глушка, 

де в  цей  час  квартирувало 2   повстанці.   Після  4!годинного  бою  повстанці, 

вбивши 1!го капітана МВД, 2 рядових МВДистів та важко поранивши капіта! 

на Уварова, щасливо пробилися з оточення. 

10. 4. 47 р. в с. Давидівці (р!н Кіцмань, Чернів. обл.) повстанець Вишня, 

сам один, роззброїв 4 "стрибків". Здобув кулемета, десятистрілку, 3 кріси і 

дещо амуніції. 

11. 4. 47 р. в с. Росоховатець (р!н Золотники, Терноп. обл.) боївка ОУН 

роззброїла станицю  "стрибків". Здобула їхню зброю. 

12. 4. 47 р. в с. Либохора (р!н Підбуж, Дрогоб. обл.) в бою підпільники 

ОУН без власних утрат знищили двох емведистів і одного ранили. 
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13. 4. 47 p. в с. Колодіїв (р!н Галич, Станисл. обл.) в зустрічному бою 

повстанці без власних утрат знищили одного емведиста. 
13. 4. 47 р. в с. Рибно (р!н Станиславів, цієї ж обл.) підвідділ УПА 

звів бій з бандою МВД. У висліді бою було вбито 2!ох бандитів, а 1!го 

зловлено. 
13. 4. 47 р. в с. Козара (р!н Букачівці, Станисл. обл.) з рук підпільника 

загинув лейтенант МВД. 
13. 4. 47 р. в с. Мітків (р!н Заставна, Чернів. обл.) в одній хаті група 

підпільників звела бій з бандою емведистів. Підпільники без власних утрат 

знищили емведівського лейтенанта і важко поранили 3!ьох рядових емве! 

дистів. 
17. 4. 47 р. в с. Юшківці (р!н Кіцмань, Чернів. обл.) повстанець Хитрий, 

сам один  роззброїв 5!ьох "стрибків".  Здобув  3  автомати,  2  кріси,  амуніцію. 
17. 4. 47 р. в с.  Борівці   (р!н   Кіцмань)  бойовики ОУН  зліквідували  на! 

чальника "стрибків". 

18. 4. 47 р. в с. Люча  (р!н Яблонів,  Станисл. обл.)   повстанці  зловили 

участкового міліції Кузенка. 

18. 4. 47 р. в с. Буцків (р!н Минулинці, Терноп. обл.) бойовики ОУН 

роззброїли станицю  "стрибків".  Здобули   19  крісів, 1   кулемет,   амуніцію. 
18. 4.  47 р.   в  с.   Пістинь   (р!н   Косів,   Станисл.   обл.)   повстанці   відділу 

Сурма  зробили  засідку на  емведистів.   Із  засідки  знищили  5!ьох  емведистів 

з ґарнізону в с. Брустури і  емведівського аґента — голову сільради. 

19. 4. 47 р. в с. Люча (р!н Яблонів)  повстанці  відділу Сурма зліквіду! 

вали участкового МВД. 

19. 4. 47 р. в. с. Денисів (р!н Козлів, Терноп. обл.) група підпільників 

ОУН звела короткий бій з бандою МВД. По боці емведистів було кількох 

убитих і 3 ранених. Загинув 1  підпільник. 
19. 4. 47 р. в с. Звенигород (р!н Бібрка, Львів. обл.) група підпільників 

без власних утрат в бою знищила 3!ьох емведистів. 

20. 4. 47 р.  в с.  Небилів  (р!н   Перегінсько,  Станисл.  обл.)   боївка  ОУН 

знищила телефонічну центральку. 

20. 4. 47 р. в с. Кропивник (р!н Калуш, Станисл. обл.) повстанці відділу 

Хорти зробили засідку на емведистів. На засідку виїхало авто з 3!ма емве! 

дистами і 2!ма насланими комсомолками. Всіх їх повстанці арештували. Авто! 

машину знищили. 
20. 4. 47 р. в с. Люча!Лаз (р!н Яблонів) підвідділ під ком. к!ра Вихора 

зробив засідку на емведистів. На засідку вийшли ґарнізоннини з с. Космач. 

У висліді бою повстанці без власних утрат 2!ох емведистів убили, 1!го важко 

поранили.  Всі   інші в  паніці  розбіглися. 
20. 4. 47 р. в с. Садки (р!н Товсте, Терноп. обл.) група бойовиків ОУН 

провела наскок на емведистів. У висліді бою 1 емведист був убитий і 1 важно! 

ранений  (на другий день помер). Бойовики  врат  не  мали. 
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21. 4. 47 p. в райцентрі Борщів (Терноп. обл.) атентатники ОУН злікві! 

дували начальника міського ґарнізону МВД Літвінова. 
21. 4. 47 р. в лісі б. с. Тисів (р!н Белехів, Станисл. обл.) повстанці в 

бою знищили кількох емведистів, що сиділи тут на засідці. 
23. 4. 47 р. у сутичці в райцентрі Ланчин (Станисл. обл.) повстанці від! 

ділу ім. Колодзінського без власних утрат знищили 1!го емведиста. 

24. 4. 47 р. в с.  Іванівці  (р!н Ланчин)  повстанці відділу УПА  провели 

революційний  мітинґ з  молоддю села. 
 

24. 4. 47 р. під час облави військ МВД на ліс Березівці б. с. Синевід! 

сько  Вижнє   (р!н  Сколе, Дрогоб. обл.)  емведисти  оточили   підпільників  ОУН 

Володимира, Палія та старого батька Палія, який скрився в лісі перед емве! 

дівськими  переслідуваннями.  У  завзятому бою,  який  звели  оточені  підпіль! 

ники з бандитами МВД, підпільники знищили 4!ьох емведистів та смертельно 

поранили   капітана   МВД  Данілова  (по   кількох днях  помер).  Вкінці,   щоб   не 

попастись живими в руки МВД, Володимир розривається ґранатою, Палій та 

його батько гинуть від ворожої кулі.    

25. 4. 47 р. в с. Слобода Банилівська (р!н Вашківці, Чернів. обл.) упов! 

новажений  МВД заарештував  2!ох  голодуючих  із  СУЗ.  Він  відібрав  їм   ви! 

прошені харчі і пo!нелюдськи над ними знущався. Це побачив з укриття пов! 

станець Козак. Він вискочив надвір, чергою з автомата вбив емведиста і ви! 

зволив голодуючих. 

25. 4. 47 р. в с. Гериня (р!н Болехів, Станисл. обл.) кілька бойовиків 

ОУН знищили капітана МВД, що разом із своїми бандитами сидів тут на 

засідці. 
25. 4. 47 р. в с. Ушня (р!н Олесько, Львів. обл.) атентатники ОУН убили 

насланого майора — організатора колгоспу. 

26. 4. 47 р. в с. Яблониця (р!н Яремче, Станисл. обл.) бойовики ОУН 

вбили 2!ох сталінських посіпак та відібрали комсомольські білети у двох ком! 

сомолок. Слід згадати, що цієї ночі в селі квартирував М. С. Хрущов з ве! 

личезною охороною МВД. 

26. 4. 47 р. в с. Слобідка Лісна (р!н Коршів, Станисл. обл.) бойовики 

ОУН зліквідували участкового МВД на сс. Слобідка, Раківчик, Товмачик, Ше! 

парівці — Дутчака.  
26. 4. 47 р. повстанці  відділу Журавлі обстріляли автомашину з емве! 

дистами,   що   верталась   з   грабежу   континґенту   картоплі   з с.   Льдзяне   (р!н 

Перегінсько, Станисл. обл.). Ворог мав 3!ьох убитих і 4!ьох ранених, між ни! 

ми секретар райвиконкому. Повстанці втрат не мали. 

27. 4. 47 р. в с. Іспас (р!н Вижниця, Чернів. обл.) боївка ОУН спалила 

МТС. Тут згоріли 3 великі молотарки "МК", 4 моторові тягачі й  інше. 

27. 4. 47 р. в с. Свинюки (р!н Вишнівець, Терноп. обл.) боївка ОУН роз! 

зброїла станицю "стрибків". Зліквідувала начальника станиці. Здобула 12 крі! 

сів, ґранати, амуніцію. 
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28. 4. 47 p. в с. Виженка (р!н Вижниця, Терноп. обл.) боївка ОУН скон! 

фіскувала   всі  документи  в  місцевій  сільраді  та  знищила телефонічне  спо! 

лучення. 

29. 4. 47 р. в с. Сихів  (р!н  Стрий, Дрогоб. обл.) емведисти оточили в 

хаті   господаря   Михайлюка   Пилипа   підпільників  ОУН   Довбуша і   Запорожця. 

В часі бою Довбуш заманив до себе близько емведівського коменданта бан! 

ди та вбив його чергою із свого автомата й іншого емведиста поранив. Пізні! 

ше,    у безвихідній  ситуації,  на  бажання  Запорожця,  який  не  мав   короткої 

зброї, застрілив його, а потім себе. 

30. 4.  47 р.   б. с.   Гниловоди   (р!н   Золотники,   Терноп.   обл.)   група   під! 

пільників ОУН звела бій з бандою МВД, у висліді якого по боці  емведистів 

було 5 убитих і 2 ранені;  по боці підпільників — 1  легко ранений. 

30. 4. 47 р. боївка ОУН зробила засідку на емведистів на шляху біля 

райцентру Яремче (Станисл. обл.). Бойовики без власних утрат знищили на! 

чальника РО МҐБ, "героя* Совєтського Союзу Кравця, начальника яремчан! 

ського ґарнізону МВД — кап. Букова, 1!го лейтенанта МВД і 5!ьох рядових 

емведистів. 

30. 4. 47 р. в с. Станівці Долішні (р!н Вашківці, Чернів. обл.) боївка ОУН 

знищила все улаштування місцевої більшовицької молочарні та всю документа! 

цію молокопоставки з боку населення. 

1. 5. 47 р. в лісі б. с. Брониця (р!н Дубляни, Дрогоб. обл.) група під! 

пільників ОУН звела бій з боївкою емведиста Попова. В цьому бою підпіль! 

ники без власних утрат знищили 2!ох емведистів. 

1. 5.47 р. в с. Лопушна (р!н Самбір, Дрогоб. обл.) у бою із спецбоївкою 

МВД  група  підпільників  без  власних  утрат поранила  кількох  емведистів. 

1. 5. 47 р. в с. Ушня (р!н Олесько, Львів. обл.) боївка ОУН зліквідувала 

участкового на сс. Ушня, Сасів — лейтенанта МВД. 

1. 5. 47 р. в с. Білоберезка (р!н Кути, Станисл. обл.) боївка ОУН злікві! 

дувала начальника "стрибків" Дудидру і його заступника Шарабуряка. 

1. 5.  47 р.    в с.   Підпечари   (р!н   Станиславів,   цієї ж   обл.)   боївка   ОУН 

звела бій з бандою МВД. В бою був убитий ст. лейтенант  МВД  Чорноус та 

важко ранені 2 рядові емведисти, з останніх один по кількох годинах помер. 

1. 5. 47 р. боївка ОУН знищила телефонічне сполучення, зриваючи дро! 

ти і знищивши стовпи на шляху між сс. Шепіт ! Селятин, Лопушна ! Берегомет 

(р!н Вижниця, Чернів. обл.). 

2. 5. 47 р. повстанці відділу Сурма зробили засідку на міліціонерів МВД 

б. райцентру Ланчин  (Станисл. обл.).  Із  засідки  знищили  3!ьох  міліціонерів і 

2!ох поранили. Здобули 3 автомати, 1  кріс, і кулемет. 

3. 5. 47 р. в с. Березовиця Вел. (р!н Микулинці, Терноп. обл.) бойовики 

ОУН знищили 1 лейтенанта МВД. 
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3. 5. 47 p. в с. Ляшки Муровані (р!н Ст. Самбір, Дрогоб. обл.) бойовики 

ОУН знищили секретаря райкомсомолу Кутельмаха, який стягав позику в цьо! 

му селі. Кутельмах дуже часто на чолі банди емведистів немилосердно гра! 

бив села Старо!Самбірського району. 

4. 5. 47 р. в с. Замістя (р!н Вашківці, Чернів. обл.) боївка ОУН вбила 

лейт.  МВД  Москалюка. 

5. 5. 47 р. в с. Лапшин (р!н!Бережани, Терноп. обл.) атентатники ОУН 

вбили насланого партійця з райцентру, завзятого ворога українського народу, 

Семенка. За вбивство Семенка більшовики  наложили  на село кару 250.000 

рублів. 

6. 5. 47. р. в  м.  Бережани атентатники  ОУН   вбили голову  міськради 

Шагая  Степана — кандидата  партії і  завзятого  сталінського  посіпаку. 

7. 5. 47 р. в с. Петраші (р!н Вижниця, Чернів. обл.) боївка ОУН  скон! 

фіскувала товари в місцевій кооперативі. Товари роздано між населення. 

8. 5. 47 р.  в райцентрі  Жабє (Станисл. обл.)  бойовики ОУН  зловили 

сержанта контррозвідки Комарова Григорія. 

9. 5. 47 р. боївка ОУН зробила наскок, на станицю "стрибків" !в с. Яво! 

рів (р!н Долина, Станисл. обл.). Знищено 2!ох найбільш активних сталінських 

вислужників, а решту розігнано. 

11. 5. 47 р. в с. Літятин (р!н Бережани, Терноп. обл.) бойовики ОУН 

вбили начальника "стрибків" Драганька. 

11. 5.  47 р.   в  с.   Березів  (р!н  Яблонів,  Станисл.  обл.)  бойовики   ОУН 

зліквідували  начальника  'стрибків'   Карпяка і   1!го! активного  "стрибка". 

12. 5. 47 р. на полі  б. с. Залуква (р!н  Галич, Станисл. обл.) на емве! 

дівську засідку вийшли 3 підпільники ОУН — Остап, Буря і Чумак. Буря і 

Чумак довго по!геройськи відбиваючись,  ранені,  щоб  не  попастись  живими 

в руки ворога, пострілялись, а Остап пробився. По боці емведистів були 3 вбиті. 

12. 5. 47 р. б. с. Бистриця (р!н Підбуж, Дрогоб. обл) у зустрічному бою 

група підпільників ОУН без власних утрат знищила 2!ох емеведистів. 

12. 5. 47 р. в с. Бабухів (р!н Бурштин, Станисл. обл.) у зустрічному бою 

група підпільників ОУН без власних утрат завдала емведистам утрат кількома 

вбитими і раненими. 

13. 5. 47 р. на верху Бочків б. с. Мариничі (р!н Вижниця, Чернів. обл.) 

повстанці в бою знищили партійного працівника з райвиконкому капітана Ки! 

рилова  і  лейт.  МВД  Круглого. Здобули  3  кріси,  пістолю і  гроші,  які   вище! 

згадані пограбили в селян на державну позику. 

13. 5. 47 р. на хуторі Ріпаки с. Мартинів Новий (р!н Букачівці, Станисл. 

обл.) група підпільників ОУН вийшла на емведівську засідку. Від перших во! 

рожих пострілів був ранений підпільник Береза, який, щоб дати змогу своїм 

друзям  відступити, заляг і  вогнем свого  автомата  стримував емведистів.  Ви! 
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стрілявши всі набої і вбивши 4!ьох емведистів, у безвихідній ситуації він ро! 

зірвався  ґранатою. 

15. 5. 47р. в. с. Биличі (р!н Самбір, Дрогоб. обл.) у зустрічному бою 

група підпільників ОУН без власних утрат знищила ст. лейтенанта МВД та 

1!го рядового  емведиста. 

15. 5.   47 р.   на   шляху   Збараж ! Вишнівець   (Терноп.   обл.)   боївка   ОУН 

знищила 2  більшовицькі   трактори   і  спалила  автомашину,     що  везла   півтора 

тонни нафти для  МТС!у. Обстріляли і  пошкодили  іншу автомашину. 

16. 5. 47 р. під час великої облави військ МВД на ліс між сс. Суходіл ! 

Тарасів ! Поляна   (р!н   Бібрка,   Львів.   обл.) в   бою підпільники   ОУН   знищили 

кількох емведистів. 2 важкоранені   підпільники,  щоб  не  попастись живими   в 

руки  ворога, дострілилися. 

16. 5. 47 р. в лісі б. с. Довга (р!н Войнилів, Станисл. обл.) група пов! 

станців звела бій з бандитами МВД. У висліді півгодинного бою були важко! 

ранені 3 емведисти. Повстанці втрат не мали. 

18. 5. 47 р.  в с. Русів  (р!н  Снятин,  Станисл. обл.)   бойовики  ОУН  зни! 

щили в бою капітана МВД Манілова. 

18!20. 5. 47 р. 6,000 чол. МВД провели докладну провірку Чорного лісу 

на відтинну між сс. Загвіздь, Мислів, Гутиська, Майдан, Рибно, Завій, Па! 

циків (р!н Станиславів, цієї ж обл.) і Майданик (р!н Лисець). Під час цієї 

акції було вбито 5!ьох повстанців (3!ьох з них, що були важкоранені, подо! 

стрілювалися власними кулями). По боці емведистів було 5 убитих і 2 важко 

ранені. 

19. 5. 47 р. в м. Вишнівець (Терноп. обл.) атентатники ОУН зліквідували 

лейт. РО МҐБ Козлова. 

20. 5. 47 р. в с. Кропивник (р!н Калуш, Станисл. обл.) повстанці відділу 

Журавлі  знищили  ворожу автомашину і  3!ьох  партійних  керівників  калійного 

комбінату. 

21. 5. 47 р. в с. Люча (р!н Яблонів, Станисл. обл.) підвідділ УПА зробив 

засідку  на  емведистів   на   шляху Яблонів ! Космач.   В   бою   3!ьох  емведистів 

убито,  між  ними   сержанта,   1!го   важко   поранено   (на  другий   день   помер), 

3!ьох   поранено  легше.   По   боці   повстанців   загинув   Сергій,   родом з   СУЗ. 

21. 5. 47 р. в с. Білоберезка (р!н Кути, Станисл. обл.) боївка ОУН роз! 

зброїла станицю "стрибків". Начальника "стрибків" убила, "стрибків"  розігна! 

ла. Здобула 5 крісів, 1  ППШ, 1  кулемет. 

22. 5. 47 р. під час  великої емведівської акції  на  ліс  Стінка  (р!н  Ста! 

ниславів, цієї ж обл.)  група  підпільників ОУН  без  власних утрат  вбила  2!ох 

емведистів, одного капітана і одного рядового поранила, з них капітана важко. 

22. 5. 47 р. в с. Гніздично (р!н Вишнівець, Терноп. обл.) боївка ОУН 

роззброїла станицю "стрибків". Здобула 14 крісів, 2 автомати. Будинок, де 

містилася  станиця,  спалено. 
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23. 5. 47 p. в с. Геленків (р!н Козова, Терноп. обл.) банда МВД ото! 

чила хату, де квартирували підпільники ОУН Прут, Іванко і Річка. У завзято! 

му бою оточені вбили 2!ох емведистів і останніми набоями, в підпаленій 

більшовиками хаті, щоб не здатись ворогам, пострілялися. 

23. 5. 47 р. в с. Гербуртів (р!н Болшівці, Станисл. обл.) бойовики ОУН 

без власних утрат знищили в бою 4!ьох емведистів і кількох поранили. 

24. 5. 47 р. в с. Стегниківці (р!н Великі Бірки, Терноп. обл.) в сутичці 

підпільники ОУН без власних утрат знищили 1!го сталінського бандита. 

25. 5. 47 р. в с. Гнидова  (р!н  Козлів, Терноп. обл.)  група  підпільників 

ОУН звела бій з бандитами МВД.  У висліді  бою емведисти  мали 2!ох уби! 

тих і 3!ох поранених,  підпільники — 1  раненого. 

25. 5. 47 р. в с. Оліїв (р!н Козлів) у зустрічному бою повстанці відділу 

Рубачі  знищили  1!го лейтенанта  МВД. 
25. 5. 47 р. в м. Бережани (Терноп. обл.) атентатники ОУН важко по! 

ранили райпрокурора, який нераз люто знущався над українським населен! 

ням (сам бив людей). 
25. 5. 47 р. підвідділ під ком. к!ра Тараска зробив засідку на емведи! 

стів на шляху між райцентром Ст. Самбір і с. Тершів (Дрогоб. обл.). Із за! 

сідки підвідділ заатакував банду емведистів, що верталися з облави на ліс 

між сс. Топільниця, Лужок Гор., Сушиця Рикова, Бусовиська. У бою без власних 

утрат знищили 18 емведистів і 12 поранили, з останніх 4 незабаром померли. 

Між убитими було 4 лейтенанти. 
25. 5. 47 р. повстанці відділу  Журавлі спалили в с.  Кулинка (р!н  Вой! 

нилів, Станисл. обл.) 4 автомашини ліспромгоспу. 

26. 5. 47 р. в с. Слобода!Раранча  (р!н  Садгора, Чернів. обл.) бойовики 

ОУН зліквідували участкового МВД лейт. Апостолюка. 

26. 5. 47 р. в с. П'ядики (р!н Коломия, Станисл. обл.) повстанці УПА 

спалили радгосп. 
26. 5. 47 р. в с. Рафайлова (р!н Надвірна, Станисл. обл.) повстанці з 

відділу Довбуша вбили із засідки  1!го сталінського посіпаку,  інші  втекли. 

26. 5. 47 р. в с. Кальне (р!н  Козова, Терноп. обл.)  боївка ОУН злікві! 

дувала начальника "стрибків"  ст. лейт.  Коломийця і  ще 1!го аґента  МВД. З 

пімсти за цю акцію більшовики наложили на це село кару 300.000 рбл. 

27. 5. 47 р. в с. Вербів (р!н Підгайці, Терноп. обл.) у зустрічному бою гру! 

па підпільників ОУН без власних утрат знищила емведівського ст. лейтенанта. 

27. 5. 47 р. в с. Ростоки (р!н Вижниця, Чернів. обл.) провокативна банда 

МВД під ком. "Пугача" напала на господарство Бойчука Михайла та пострі! 

лами відігнавши господаря, кинулась грабити його майно. В обороні селяни! 

на станули підпільники ОУН Куниця і Лис, які сміливим наскоком розігнали 

численну банду напасників та повернули пошкодованому його майно. З гра! 

біжників 1 був убитий і 1  ранений. Здобуто їх зброю. 
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27. 5. 47 p.   в c.  Лішня   (р!н   Підбуж,   Дрогоб.   обл.)   атентатники ОУН 

зліквідували участкового МВД Залужного. 

28. 5. 47 р. в с. Черешенька (р!н Вижниця, Чернів. обл.) бойовики ОУН 

зліквідували  начальника "стрибків", а  рядових  "стрибків"  роззброїли і  нака! 

зали їм розійтись додому. 

28. 5. 47 р. в. с. Стриганці (р!н Стрий, Дрогоб. обл.) група підпільників 

без власних утрат знищила в бою 3!ьох емведистів із спецбанди МВД,  що 

провіряла тут терен. 

29. 5. 47 р. в с. Довге  (р!н Підбуж) у зустрічному бою група  підпіль! 

ників ОУН  знищила 3!ох емведистів,  між  ними  ст. лейтенанта і  старшину. 

По боці повстанців загинув Підкова. 

29. 5. 47 р. в с. Бортків (р!н Красне, Львів. обл.) група підпільників 

ОУН без власних втрат знищила в бою 1!го емведиста!сержанта і 1 рядово! 

го бандита. 
29. 5. 47 р. на лісовій дорозі між сс. Волоки!Станівці Дол. (р!н Ваш! 

нівці,  Чернів. обл.)  повстанці, звівши  бій з емведистами, що сиділи тут  на 

засідці, вбили 1!го бандита. 

30. 5. 47 р. на шляху  між сс.  Волуйки!Олесько  (р!н  Олесько), Львів, 

обл.) боївка ОУН зробила засідку. На засідку, як і було передбачено, виїхали 

1!ий секретар райкому партії Кухаренко, штатний пропаґандист Артимов, го! 

лова райвиконкому Штурмак, голова сільради Білий Камінь Хамула. Від пов! 

станського вогню загинули  Кухаренко і  Артимов, Штурмак  був  важко ране! 

ний, Хамула легше. Здобуто їх зброю. 

31. 5. 47 р. під час облави на с. Красноставці (р!н Снятин, Станисл. обл.) 

відступаючі з села підпільники ОУН без власних утрат убили 2!ох емведистів, 

у тому  1!го лейтенанта, і 2!ох  поранили. 

1. 6. 47 р. в с. Трушевичі (р!н Добромиль, Дрогоб. обл.) у сутичці під! 

пільники ОУН без власних утрат знищили 1!го емведиста і 2!ох важко по! 

ранили. 
1. 6. 47 р.  в с. Демня Ляховецька  (р!н  Журавно, Дрогоб.  обл.) у зу! 

стрічному бою повстанці вбили 1!го емведиста і  1!го поранили. 

2. 6. 47 р.  в с.  Ст.  Кути   (р!н   Кути,  Станисл.  обл.) у  сутичці   боївки 

ОУН з боївкою МВД підпільники без власних утрат знищили 2!ох сталінських 

бандитів, між ними ст. лейтенанта МҐБ. 

2. 6. 47 р. в с. Затока (р!н Янів, Львів. обл.) банда в числі 40 емве! 

дистів оточила господарство, де квартирували 3 підпільники ОУН. Зчинився 

бій, у якому підпільники знищили 6!ьох емведистів, трьох поранили і самі, 

хоч ранені, щасливо відступили. На увагу заслуговує поведінка хатньої 17! 

річної дівчини, Іванки Сало, яка, щоб рятувати підпільників, перша вискочила 

крізь вікно, свідомо  стягаючи на себе ввесь вогонь емведистів. За  цей час 
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підпільники мали   змогу   видістатись  з   хати   задніми   дверима.   Важкоранена 

дівчина померла з патріотичними висловами на устах. 

2. 6. 47 р. крізь ліс у напрямі с. Рудавка (р!н Хирів, Дрогоб. обл.) банда 

емведистів вела 5 дівчат, арештованих у с. Нанова. На емведистів наскочили 

бойовики ОУН, які, розігнавши сталінських посіпак, дівчат звільнили. 

3. 6. 47 р. в с. Передільниця (р!н Добромиль, Дрогоб. обл.) підпільники 

ОУН Калина і Зелений вийшли на емведівську засідку. Зелений, убивши 1!го 

емведиста, вирвався з оточення, а  важно ранений   Калина живий попався  в 

руки МВД. По дорозі в районну лічницю емведівеькі садисти безперервно би! 

ли його і знущались над ним, аж доки його не замучили. Катований підпіль! 

ник, не зважаючи на всі муки, не зрадив емведистам жодної підпільної таєм! 

ниці. 

3. 6. 47 р. в с. Шипіт (р!н Косів, Станисл. обл.) підвідділ під ком. 

к!ра Вихора зробив засідку на сталінських бандитів. Із засідки 3!ьох вбито 

і 2!ох взято в полон. 

3. 6. 47 р. в с. Кадовбівці (р!н Заставна, Чернів. oбл.) банда емведи! 

стів оточила в одній клуні підпільників ОУН: Криворога [Буцуляк Юрій], Піка 

ІКирилюк Юрій], Тимоща [Саднівський Іван], Гордого [Никуряк Іван] і Юрка. 

Певні своєї переваги емведисти післали до оточених підпільників господаря 

з пропозицією здатися.  У відповідь у бік  більшовиків вилетіли  повстанські 

ґранати та посипались рясні постріли. У довгому завзятому бою загинули Кри! 

воріг, Пік та Гордий. Юрко і Тиміш вибились з оточення. З них Юрко щасли! 

во відступив, а важкоранений Тиміш з розбезпеченою ґранатою підождав, аж 

доки  підійшли до  нього емведівські  бандити, і  тоді  цією ґранатою розірвав 

себе й одного емведиста, а 2!ох емведистів  важко поранив. 

4. 6. 47 р. в с. Гошани (р!н Рудки, Львів. обл.) боївка ОУН зліквідувала 

участкового МВД Жарова.  

4. 6. 47 р. під час облави на с. Миколаїв (р!н Бібрка, Львів. обл.) емве! 

дисти знайшли  криївку, де були 2 підпільники ОУН. В  короткому бою вони 

вбили емведівського ст. лейтенанта і, ранені, щоб не  попасти  в руки  МВД, 

пострілялися. 

5. 6. 47 р. в с. Волуйки (р!н Олесько, Львів. обл.) у висліді перестрілки 

між  групою  підпільників  ОУН і  емведистами,  від  повстанського  вогню заги! 

нули 3 емведисти. 

5. 6. 47 р. під час облави на Гаварецький ліс (р!н Олесько) емведисти 

заскочили 5!ьох підпільників ОУН, що тут квартирували. У завзятому бою 

підпільники  знищили   10  емведистів і  7  поранили,  самі ж  утрат   не  мали. 

5. 6. 47 р. в с. Суховоля (р!н Янів, Львів. обл.) група повстанців у бою 

без власних утрат знищила 5!ьох емведистів і 4!ьох поранила. Між поране! 

ними був капітан МҐБ з ґарнізону МВД с. Добростани, який по дорозі в 

лічницю помер. 
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6. 6. 47 p. в м. Жидачів (Дрогоб. обл.) атентатники зліквідували опер! 

працівника  РО МВД Книговця. 

6. 6. 47 р. на присілку Дульки с. Лани  (р!н   Бібрка, Львів. обл.) 2  під! 

пільники ОУН  вийшли  на  емведівську  засідку в  числі  30  бандитів.  У  завзя! 

тому бою підпільники  вбили 4!ьох  емведистів і 5!ьох  поранили. 

6. 6. 47 р. б. м. Галич (Станисл. обл.) повстанці підвідділу під ком. 

к!ра Крамаренка знищили  із  засідки 4!ьох емведистів. 

7. 6. 47 р. на шляху між сс. Зелена ! Топільче (р!н Жаб'є, Станисл. обл.) 

повстанці зробили засідку на емведистів.  Із засідки  без  власних утрат зни! 

щили емведівського лейтенанта і 2!ох рядових бандитів. 

8. 6.   47 р.   в  с.   Поруби   (р!н   Немирів,   Львів.   обл.)   атентатники   ОУН 

зліквідували  участкового   МВД  Таратущенка   й   організатора   "стрибків"   ком! 

сомольця  Пилищака. 

8. 8. 47 р. підвідділ УПА звів бій з емведистами в с. Четвертки (р!н 

Галич). У висліді бою вбито 3!ьох емведистів. Повстанці  втрат не мали. 

8. 8. 47 р. в с. Серники  Гор.  (р!н   Бурштин, Станисл. обл.)  на емведів! 

ську  засідку   вийшли   два   підпільники   ОУН.   З  бою   підпільники   вийшли   без 

утрат; емведисти мали 2!ох убитих і 1!го раненого. 

9. 6. 47 р.  в м.  Жидачів  (Дрогоб. обл.)  атентатники ОУН  зліквідували 

насланих  партійців  — голову  міськради   Гринчука й   аґронома   райземвідділу 

Крафта.   Обидва   зліквідовані   скрайньо   ворожо   відносилися   до   українського 

населення.  

9. 6. 47 р. в с. Кульчиці (р!н Дубляни, Дрогоб. обл.) повстанці під! 

відділу УПА наскочили на боївку МВД, що оперувала ніччю в цьому селі. 

В бою повстанці знищили лейтенанта і сержанта МВД, 1!го рядового емве! 

диста і провокаторку, що була разом з ними; інші бандити в паніці роз! 

біглися. 

9. 6. 47 р. в с. Комаровичі (р!н Добромиль, Дрогоб. обл.) боївка ОУН 

роззброїла  станицю  "стрибків". 

9. 6. 47 р. в с. Бариш (р!н Бучач, Терноп. обл.) атентатники ОУН важко 

поранили   начальника   ґарнізону   МВД. 

9. 6. 47 р. в с. Фільварки (р!н Золочів, Львів. обл.) боївка ОУН роз! 

зброїла станицю "стрибків"   Здобула зброю. 

9. 6.   47   р.   в   с. Крилос   (р!н  Галич, Станисл. обл.) на шляху Галич! 

Станиславів підвідділ УПА зробив засідку на емведистів. Із засідки без власних 

утрат повстанці   знищили   10  емведистів  та  розбили  2  вантажні   авта. 

10. 6. 47 р. в с. Княже (р!н Снятин, Станисл. обл.) боївка ОУН зліквіду! 

вала  начальника  "стрибків"  з  с.  Стецева. 

10. 6. 47 р. в сутичці  на  полонині Ледескул б. с. Космач  (р!н  Яблонів, 

Станисл.   обл.)   повстанці   без   власних   утрат  знищили   1!го   емведиста  і   1!го 

поранили. 
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10. 6. 47 p. б. c. Явірник (р!н Жаб'є, Станисл. обл.) підвідділ під ком. 

к!ра Скоби зробив засідку на емведистів. На засідку виїхала емведівська 

автомашина, по якій сипнуто вогнем. У висліді 1 емведист був убитий, 3 ра! 

нені. Здобуто автомашину,  яку знищено, і рушничну амуніцію. 

10. 6. 47 р. в райцентрі Олесько (Львів. обл.) атентатники ОУН злікві! 

дували ст. лейтенанта МВД, оперуповноваженого з области. 

10. 6. 47 р. в горах Вигодського р!ну (Станисл. обл.) група повстанців 

відділу Журавлі стрінулася з великою бандою емведистів. Вив'язався півго! 

динний бій. Повстанці, яким загрожувало оточення, з утратою 1!го вбитим від! 

ступили.  По боці  емведистів  був 1   вбитий. 

10. 6. 47 р. в с. Козина (р!н Єзупіль, Станисл. обл.) повстанці знищи! 

ли  ІІІ!го секретаря райпарткому Гусака і  2!ох емведистів. 

12. 6. 47 р. в с. Іспас (р!н Коломия, Станисл. обл.) підпільник ОУН Крук 

вийшов на емведівську засідку. Він убив капітана МҐБ і сам щасливо від! 

ступив. 

12. 6. 47 р. повстанці відділу Басейн знищили в с. Чорна (р!н Устрики, 

Дрогоб. обл.) колгосп і молочарню. В молочарні знищено всі машини та скон! 

фісковано для  вжитку підпілля масло. 

13. 6. 47  р.  в с.  Гиновичі  (р!н  Бережани, Терноп. обл.)  в  перестрілці 

з емведистами бойовики ОУН без власних утрат знищили одного емведиста. 

13. 6. 47 р. в райцентрі Олесько (Львів. обл.) атентатники ОУН важко 

поранили лейтенанта МВД. По дорозі  в лічницю він  помер. 

13. 6. 47 р. в с. Стара Жучка (р!н Садгора, Чернів. обл.) бойовики ОУН 

зліквідували уповноваженого до заготівлі молока з району Козіцького, який 

понелюдськи знущався над селянами. Здобуто його зброю. 

15. 6. 47 р. в с. Ст. Косів (р!н Косів, Станисл. обл.) боївка ОУН роз! 

зброїла станицю "стрибків" і 2!ох найактивніших сталінських вислужників. 

Здобула 12 рушниць, 2 ППШ, 1 СТВ, ґранати, амуніцію. 

15. 6. 47 р. на полі б. с. Жирава (р!н Жидачів, Дрогоб. обл.) на емве! 

дівську  засідку   вийшли   підпільники   ОУН   Мазепа і   Тома.   Вив'язався   бій, у 

якому підпільники  вбили 2!ох емведистів. Поляг підпільник Тома. 

16. 6. 47 р.  в  лісі  б. с.  Гудава  (р!н  Хирів, Дрогоб.  обл.)  банда  МВД 

оточила   підпільника  ОУН   Шугая. Шугай   оборонявся   до   останнього   набоя і 

вкінці, коли не стало набоїв, причаївся з відбезпеченою ґранатою. Коли емве! 

дисти, бачучи, що він не рухається, підійшли до нього зовсім близько, Шугай 

зірвав' ґранату, яка розірвада не тільки його, але й слідчого МВД ст. лейте! 

нанта  Павлова і  1!го емведиста поранила. 

16. 6. 47 р. в с. Жуличі (р!н Золочів, Львів. обл.) бойовики ОУН злікві! 

дували начальника емведистів карного табору Коновалова. Коновалов дуже 

знущався  над в'язнями. 
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16. 6. 47 p.  на   полі  б. с.  Вівся   (р!н   Козова,  Терноп.  обл.)   емведисти, 

провіряючи  розстрільною  поле,  знайшли  криївку,  в   якій  був   к!р  Б., підпіль! 

ники   М.,   Рись   та   два   бойовики.   Оточені повискакували   наверх і,   залягши, 

відстрілювалися, а пізніше пробували пробиватися. Нерівний бій між бандою 

емведистів і цією групкою підпільників тягнувся від 7!мої до  13!тої. В ньому 

загинули всі 5 підпільників. По боці емведистів було трьох убитих і 6 ранених. 

17. 6. 47 р.  в с.   Вовчухи  (Городок,  Львів.  обл.)   бойовики  ОУН   злікві! 

дували  2!ох емведистів — Однолєтка і   Панасенка. 

17. 6. 47 р. в с. Болохів (р!н Долина, Станисл. обл.) в бою з емведи! 

стами підпільники ОУН Ударник і Голуб знищили емведівського ком. "взво! 

да" і важко поранили 2!ох рядових емведистів. 

17. 6.  47 р.   в с.   Мишин   (р!н   Печеніжин,   Станисл.   обл.)   повстанці   в 

зустрічному бою без власних утрат знищили 1!го емведиста. 

18. 6. 47 р. в с. Дем'янка Наддністрянська (р!н Жидачів, Дрогоб. обл.) 

у зустрічному бою підпільники ОУН без власних утрат вбили 1!го емведиста. 

18. 6. 47 р.  в  райцентрі  Олесько (Львів.  обл.)   повстанці   провели   на! 

скок на місцеву друкарню. Понищили друкарське приладдя і  пошкодили ма! 

шину. Сконфісковано для цілей підпілля  потрібні  речі. 

19. 6. 47 р. в райцентрі Олесько боївка ОУН забрала ввесь архів і до! 

кументи з райпрокуратури. 

19.6. 47 р. в с. Коршів (р!н Чернелиця, Станисл. обл.) у сутичці з емве! 

дистами   повстанці   без   власних  утрат  знищили   2!ох  бандитів. 

21. 6. 47 р. на шляху Жаб'є!Ворохта (Станисл. обл.) підвідділ під ком. к!ра 

Скоби  зробив  засідку на емведистів.  На  засідку  виїхала  банда  погранични! 

ків  МВД.  В  півгодинному бою  повстанці  знищили  5!ьох  бандитів  і 1!го  по! 

ранили. Здобуто 2 СТВ, 5 ППШ, амуніцію, яку везли емведисти, більшу суму 

мадярських грошей. 

22. 6.  47 р.  повстанці  відділу  Журавлі   здемолювали   сільраду і   моло! 

чарню в с. Тростянець (р!н Долина, Станисл. обл.). Знищили  всі документи. 

23. 6. 47 р.  в с. Підгать  (р!н  Мостиська,  Дрогоб.  обл.)  емведисти  об! 

скочили   господарство   Келемея   Івана,  де   квартирували   4   підпільники   ОУН. 

Оточені   вбили  4!ьох емведистів,  між  ними   майора  —  начальника   МҐБ,   1!го 

емведиста поранили і без утрат пробилися з оточення. 

24. 6.  47 р.   повстанці   відділу   Журавлі   зловили   участкового   міліції с. 

Керельце   та   сторожа   тюрми з   Ужгороду.   Цього ж   дня   вони   роззброїли   в 

с   Березник (Закарпаття) 3!ьох  "дружинників"  (закарпатські більшовицькі  вій! 

ськово!політичні відділи, що відповідають "стрибкам" у інших областях Укра! 

їни). 

25. 6. 47 р.  в с.   Брусниця   (р!н   Вашківці,  Чернів.  обл.)   бойовики   ОУН 

сконфіскували   товари в   місцевій  кооперативі.   Частину  товарів   забрали   для 

вжитку  підпілля, а  решту  роздали   селянам. 
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25. 6. 47 p. на шляху біля с. Гринівка (р!н Богородчани, Станисл. обл.) 

бойовики ОУН взяли в полон 3!ьох більшовиків, що їхали вантажною авто! 

машиною. З них майора, партійного працівника облземвідділу, затримано, а 

2!ох червоноармійців  разом  з автомашиною  відпущено. 

25. 6. 47 р.  відділ під ком. к!ра Орленка  звів завзятий бій з  3!ма ро! 

тами бандитів МВД на болотах б. с. Білина Вел. (р!н Дубляни, Дрогоб. обл.). 

В  цьому бою  ворог утратив 25 убитими і   кільканадцять  раненими   (між  уби! 

тими 2 офіцери) та панічно покинув бойовище. По боці  повстанців 1 легко! 

ранений. 

26. 6. 47 р. на полі б. с. Лучанські Хатки  (р!н Микулинці, Терноп. обл.) 

банда  емведистів  оточила   підпільників   ОУН   В'юна   (Підгайний   Ярослав),   Лі! 

щину  (Лотоцький   Василь), Орла і   Ворона.  В  нерівному  бою  загинули  всі  4 

підпільники, перед тим вбиваючи 3!ьох емведистів. 

27. 6. 47 р.  в м. Яворів  (Львів. обл.)  повстанці  висадили в  повітря па! 

м'ятник Леніна, що стояв на ринку. 

27. 6. 47 р. в с. Іллінці (р!н Заболотів, Станисл. обл.) підвідділ Галайда 

роззброїв станицю "стрибків". Начальника "стрибків" зліквідовано, а "стриб! 

ків"  розігнано. 

27. 6. 47 р. повстанці відділу Журавлі знищили в с. Лисичава (окр. 

Іршава, Закарпатська обл.) телефонічну центральку та роззброїли 2!ох ста! 

лінських  вислужників,  що  там   знаходилися. 

27. 6. 47 р.  в  бою  на  полі   між  сс. Кучурів   Малий ! Вербівці   (р!н   За! 

ставна, Чернів. обл.) повстанці без власних утрат знищили лейтенанта "ОББ" 

і 2!ох рядових сталінських посіпак. 

28. 6.  47 р.   в  с.   Рибно   (р!н   Станиславів,   цієї ж   обл.)   підвідділ   УПА 

затримав  вдень  ворожу автомашину,  на  якій  їхало  5  червоноармійців.  Вони 

здалися в полон. Після провірки 4!ьох з них розброєно і  відпущено;   началь! 

ника  міліції з области  Каталюка затримано. 

29. 6. 47 р. в с. Бунів (р!н Краковець, Львів. обл.) боївка ОУН  зловила 

аґента МВД Войцова Еміліяна, що стояв на чолі емведівської банди, що ма! 

ла завдання доконувати вбивств місцевого населення під маскою голодуючих 

українців із СУЗ, і   вбивств  голодуючих українців  з  СУЗ  під  маскою україн! 

ських повстанців,  щоб таким  чином  утруднювати  зближення   між  українцями 

СУЗ  і ЗУЗ.  Згаданий  тип,  виконуючи   це  завдання   МВД,  замордував   11.  6. 47 р. 

в с. Наконече II, під маскою голодуючих, селянку Обув Тетяну і її 9! 

річну доньну — Катерину, а 19. 6. 47 р. в с. Селиська 3 жінки, 2!ох чолові! 

ків і дев'ятирічну дівчину з!поміж приїжджих голодуючих із СУЗ. Він в кож! 

ному випадку дозволяв котрійсь із намічених для вбивства жертв втекти, 

щоб "припадково врятований" міг потім брехливо розповідати "про бандерів! 

ців!убивників. 

449 



В червні 47 p. повстанці відділу під ком. к!ра Чорного зробили засідку 

на емведистів на шляху Козина ! Крилос (р!н Галич, Станисл. обл.). Із засідки 

знищили 6!ьох емведистів та дві ворожі автомашини. 

3. 7. 47 р. в лісі б. с. Кимир (р!н Перемишляни, Львів. обл.) група під! 

пільнинів без власних утрат знищила в бою 1!го емведиста і 1!го важко по! 

ранила. 

3. 7. 47 р.  в с. Стоянці  (р!н   Судова  Вишня,  Дрогоб.  обл.)  на  госпо! 

дарстві  Жука  Миколи банда  МВД оточила групу підпільників,  що тут квар! 

тирувала. Підпільники вибились з оточення, завдаючи ворогові  втрат 3 вби! 

тими. По боці повстанців утрат не було. 

4. 7. 47 р. в с. Підлісна (р!н Коломия, Станисл. обл.) боївка ОУН злікві! 

дувала районового начальника "стрибків" Колендру. 

4. 7. 47 р. підвідділ під ком. к!ра Ворона, маршуючи в напрямі с. За! 

дільське (р!н Бориня, Дрогоб. обл.), стрінувся з колоною військ МВД. Вив'я! 

зався завзятий бій, у якому повстанці, завдавши ворогові втрат убитими і ра! 

неними, відступили. По боці підвідділу було 2!ох убитих. 

5. 7. 47 р. під час облави на ліс б. сс. Задільеьно, Красне, Криве (р!н 

Бориня,  Дрогоб.  обл.)   б. с.  Криве  банда  емведистів  оточила   відступаючих 

6!ох  повстанців  з   підвідділу  під  ком.  к!ра   Ворона:   бул.  Бурлая,  стрільців 

Грушку, Ярого, Словака, Левадного,  кул.  Клима і  групу теренового  кущово! 

го ОУН Байлака, що складалася з підпільника Цигана та ще 2!ох інших. Ото! 

чені звели з емведистами завзятий півторагодинний бій. Бились до останнього 

набоя, аж доки всі 10 не загинули в нерівній боротьбі. Ворог мав б. 40 уби! 

тих і таке ж число ранених. 

5. 7. 47 р. відділ Булава зробив наскок на станицю "стрибків" і колгосп 

в с. Сілець (р!н Дубляни, Дрогоб. обл.). У бою, що вив'язався на станиці 

"стрибків", повстанці без власних утрат знищили 1!го емведиста і 2!ох "стриб! 

ків". Здобули 1 кулемет, 1 десятистрілку, 2 ППШ, 6 рушниць, амуніцію. Опісля 

спалили колгоспні забудування та скирти зі соломою. В будинках згоріли сіль! 

ськогосподарські  машини та  приладдя. 

5. 7. 47 р. на шляху між сс. Торговиця ! Гостів (р!н Отинія, Станисл. обл.) 

в бою повстанці без власних утрат знищили  1!го емведиста і одного  важко 

поранили" (доранку помер). 

6. 7. 47 р. в с. Городище (р!н Козлів, Терноп. обл.) боївка ОУН злікві! 

дувала уповноваженого МВД  з  с.  Денисів  Кузенка. 

6. 7. 47 р. в с. Черхава (р!н Самбір, Дрогоб. обл.) група підпільників 

ОУН звела завзятий бій з кількаразово численнішою бандою МВД, що ото! 

чила її в одній хаті. У висліді бою підпільники, важко поранивши 8!ох емве! 

дистів (з них 4, між ними лейтенант, в дорозі в шпиталь померли), з утра! 

тою 1!го — Карпа, що важко ранений дострілився,  прорвалися з оточення. 
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9. 7. 47 p. в с. Ясенів Гор. (р!н Жаб'є, Станисл. обл.) підвідділ УПА 

під ком. рой. Гриця зробив засідку на емведистів. На засідку виїхало авто, 

на якому було 15 осіб представників МВД!МҐБ та насланої партійної адмі! 

ністрації з райцентру. З них лейтенанта МВД взято в полон, 1!го рядового 

бандита вбито, голову РШК Мовчана, завідуючого уповмінгазу Нехрестова, 

начальника МҐБ Попова і 4!ьох рядових міліціонерів і емведистів важно по! 

ранено, кількох бандитів під час наскоку втопилося в Черемоші. Повстанці 

спалили  ворожу  автомашину.   Здобули   зброю.  Власних  утрат   не
 
 було. 

9. 7. 47 р. в с. Микитинці (р!н Косів, Станисл. обл.) підвідділ під ком. 

к!ра Білого зробив засідку на емведистів. У завзятому бою повстанці вбили 

2!ох емведистів і 1!го поранили. По боці повстанців був 1 вбитий і 2 легко 

ранені. 
9. 7. 47 р. в с. Микитинці (р!н Косів) в бою відділу УПА із спецбандою 

МВД повстанці без власних утрат знищили 2!ох емведистів  і   1!го поранили. 

11. 7.  47 р.   на   полі   поміж   ст.   Угорники ! Підпечари   (р!н   Станиславів, 

цієї ж   обл.)   боївка  ОУН   зробила  засідку   на   емведистів.   В   короткому   бою 

знищено  2!ох емведистів. 

12. 7. 47 р.  підпільник  ОУН  Клим, сам  один, оточений  емведистами в 

лісі б. с. Кутиська (р!н Товмач, Станисл. обл.)  вбив 2!ох емведистів і  щасли! 

во видістався з оточення. 

12. 7. 47 р. в с. Добрівляни (р!н Калуш, Станисл. обл.) атентатники ОУН 

знищили завзятого сталінського вислужника, начальника "стрибків" і голову 

сільради — Кучерака. 

12. 7. 47 р. підвідділ під ком. к!ра Біра з групою повстанців к!ра Хріна 

зробили засідку на емведистів б. с. Ісаї (р!н Турка, Дрогоб. обл.). У 25!ти 

хвилинному бою повстанці знищили 6!ьох емведистів і 1!го поранили. В руки 

ворога попав важкоранений стр. Андрій, який помер, не зрадивши ворогові 

підпільної таємниці. 
14. 7. 47 р.  в с.  Повшова (р!н  Більшівці, Станисл. обл.) група  підпіль! 

ників ОУН без власних утрат знищила 1!го емведиста. 

15. 7. 47 р. в с. Тустоголови  (р!н  Козова, Терноп. обл.)  бойовики ОУН 

зліквідували голову колгоспу.         

15. 7.   47 р.   в с.   Погорілець   (р!н   Рожнітів,   Станисл.   обл.) в   бою з 

емведистами повстанці вбили 1!го емведиста і кількох поранили без власних 

утрат. 
В днях 15!27. 7. 47 р. майже в усіх селах Калуського, Войнилівського. 

Перегінського р!нів (Станисл. обл.) боївки ОУН понищили сільради, молочар! 

ні, телефонічні апарати. 

16. 7. 47 р. в с. Таврів (р!н Козлів, Терноп. обл.) бойовики ОУН злікві! 

дували начальника "стрибків" і 1!го сталінського посіпаку. 
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17. 7. 47 р. на шляху Виців!Бабина (р!н Стрілки, Дрогоб. обл.) під! 

відділ Басейн зробив засідку. На засідку виїхало авто емведистів, що везли 

арештованих селян. Повстанці відкрили вогонь, від якого вбито кількох емве! 

дистів, і  арештовані,  користаючи  з  замішання,  повтікали. 

17. 7. 47 р. в с. Ясіння (Закарпаття) повстанці насночили на місцеву 

сільраду, здемолювали її і зліквідували голову сільради Копанчука — знано! 

го партійця і емведівського вислужника. 

17. 7. 47 р. в лісі  б. с. Туради   (р!н  Жидачів,  Дрогоб.  обл.)   повстанці 

вбили 2!ох емведистів, що сиділи тут на засідці. 

18. 7. 47 р.  в с.   Мединя   (р!н   Галич,   Станисл.  обл.)   повстанці   відділу 

УПА із засідки без власних утрат вбили 1!го лейтенанта МВД і 1!го рядового, 

20. 7. 47 р. в с. Жабиня (р!н Козова, Терноп. обл.) атентатники ОУН 

зліквідували  начальника "стрибків"  Кульбу Теодора. 

20. 7. 47 р. повстанці відділу Басейн зробили засідку на емведистів 

на шляху між сс. Терло!Смільниця (р!н Хирів, Дрогоб, обл.). На засідку 

вийшла група пограничникіа МВД з погранзастави в с. Ліскувате. Із засідки 

було вбито 3!ьох емведистів і 1!го поранено, який незадовго помер. Повстанці 

втрат не мали.  

20. 7. 47 р.  в с. Отиневичі (р!н Ходорів, Дрогоб. обл.) емведисти  ото! 

чили в  одній  хаті   повстанця   Сніговія.  Оточений у  бою  знищив   2!ох  емве! 

дистів і  1!го поранив та сам загинув. 

21. 7.  47 р.   в с.   Слобода   Рунґурська   (р!н   Печеніжин,   Станисл.   обл.) 

повстанці   відділу  ім.   Колодзінського  мали  сутичку  з  емведистами.  В   пере! 

стрілці без власних утрат поранили 2!ох емведистів. 

21. 7. 47 р. на шляху під лісом б. с. Виців (р!н Стрілки, Дрогоб. обл.) 

підвідділ  УПА  Басейн  під ком.  к!ра Тараска  зробив  засідку на  емведистів. 

На засідку виїхала автомашина, повна емведистів. Повстанці  вдарили по ній 

вогнем.   Пошкоджена   автомашина   заїхала в   рів, а   емведисти   кинулись   уті! 

кати. Переслідуючи їх, повстанці  вбили  1!го майора  МҐБ, 1!го капітана,  1!го 

ст. лейтенанта МВД — всі з области, начальника ґарнізону МВД в райцентрі 

Стрілки  та   1!го  рядового   бандита,   1!го  рядового  поранили.   Інші   повтікали. 

Повстанці  здобули кулемет, 3 ППШ  й інше, автомашину спалили. Звільнили 

4!ьох арештованих  з с.  Мшанець селян. 

22. 7.   47 р.   в с.   Мишии   (р!н   Печеніжин,   Дрогоб.   обл.)   боївка   ОУН 

зробила засідку на емведистів. В короткому бою знищила 3!ьох емведистів. 

22. 7. 47 р. в в. Підгірки (р!н Калуш, Станисл. обл.) атентатники ОУН 

знищили начальника тюрми Коломийця. 

23. 7. 47 р. в с. Ставчани (р!н  Пустомити, Львів. обл.) з  рук атентат! 

ників  ОУН  загинув начальник  РО МВД   Романов. 
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23. 7. 47 p. в с.  Гаї (р!н Залізці, Терноп. обл.) бойовики ОУН  зробили 

засідку  при   шляху.   На   засідку   вийшов   насланий   партійний   грабіжник,   заві! 

дуючий  заготзерна  Ломакін.   В  наслідок   повстанського  вогню  він  загинув. 

24. 7. 47 р. в с. Торчиновичі  (р!н  Ст. Самбір, Дрогоб. обл.)  атентатни! 

ки ОУН зліквідували вдень у приміщенні сільради уповноваженого по здачі 

континґенту і його помічника, які безжалісно, грабили  місцеве населення. У 

зліквідованих здобуто зброю.   

24. 7.  47 р.  в с.  Букова   (р!н Ст.   Самбір)   бойовики   ОУН   зліквідували 

інспектора держстраху Мілька та інспектора райфінвідділу Чернявського, які 

зі зброєю в руках грабили у селян континґент та податки.    

25. 7. 47 р. кілька  повстанців  звели  бій з  емведистами  в с.   Кадовбна 

(р!н   Калуш,  Станисл.  обл.)  У висліді   бою  було   вбито  2!ох  емведистів;   пов! 

станці вийшли  без утрат. 

25. 7. 47 р. в с. Дядьківці (р!н Коломия, Станисл. обл.) повстанці УПА 

провели наскок на місцеву фабрику паперу. Сконфіскували різні потрібні 

повстанцям  речі. 

29. 7. 47 р. в сс. Тростянець (р!н Долина) і Лоп'янка та Спас (р!н Рож! 

нітів, Станисл. обл.) повстанці знищили приміщення сільрад та молочарні; у 

липні повстанці знищили сільради і молочарні ще в багатьох інших селах 

Долинського,  Рожнітівсьного і  Вигодського районів. 

29. 7.   47р.   над   потоком   Ізбець,   між   сс.   Недільна ! Лужки   (р!н   Ст. 

Самбір, Дрогоб. обл.) відділ к!ра Біра звів бій з бандитами МВД, що прово! 

дили тут облаву. Повстанці без втрат убили 2!ох емведистів і кількох поранили. 

30. 7. 47 р. в с. Волосянка  (р!н Устрики  Дол., Дрогоб. обл.) підвідділ 

Басейн спалив збірник нафтової ропи. Рівночасно цей же підвідділ знищив у 

місцевій сільраді всі документи. 

31. 7. 47 р.  в райцентрі   Перегінсько  (Станисл.  обл.)  боївка ОУН спа! 

лила  нафтові  шиби в  копальні  нафтової  ропи  та  здемолювала  устаткування 

копальні. 

В липні 1947 р. в с. Гдешичі (р!н Добромиль, Дрогоб. обл.) боївка ОУН 

знищила 2 трактори  більшовицького  МТС!у. 

1. 8. 47 р. на Демидівських Дібровах (р!н Козин, Рівен. обл.) група 

підпільників ОУН зробила засідку на емведистів. Із засідки вбито 2!ох емве! 

дистів. 

3. 8. 47 р. боївка ОУН зробила засідку на емведистів на шляху Стани! 

славів!Тисьмениця. Iз засідки збито особову автомашину і мотоцикль та без 

власних утрат вбито 4!ох емведистів, між ними капітана. 

4. 8. 47 р. в с.  Городище Цетнарське  (р!н Ходорів, Дрогоб. обл.)  під! 

пільники без власних утрат знищили під час перестрілки 1!го емведиста і 1!го 

поранили. 
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7. 8. 47 p. в м. Калуш (Станисл. обл.) вдень на базарі атентатники ОУН 

вбили провокатора "стрибків" "Чорнія". Під час відступу важко поранили 

капітана МВД, що гнався за ними. 

7. 8. 47 р. в с. Несторівці (р!н Зборів, Терноп. обл.) атентатники ОУН 

зліквідували заступника  голови  райвиконкому Яськова Тараса. 

7. 8. 47 р.  в   райцентрі   Перегінсько   (Станисл.  обл.)   боївка ОУН   зни! 

щила емведиста — начальника паспортного стола. 

8. 8. 47 р.  в с. Вістова  (р!н   Калуш,  Станисл.  обл.) ранком   підпільники 

ОУН   зліквідували   секретаря  райвиконкому   та   секретаря   районної  друкарні 

Буряка.  Обидва  зліквідовані  — наслані  партійці; вони   грабили в  с.  Вістова 

континґент.  Здобуто   зброю  зліквідованих. 

8. 8. 47 р. в с. Тужилів (р!н Калуш) повстанці відділу Хорти та боївка 

ОУН наскочила на емведистів, які разом із "стрибками" квартирували в 

місцевій сільраді. У висліді бою загинули 4 емведисти, 5 були важно поране! 

ні, інші в паніці розбіглися. Повстанці  втрат не мали. 

8. 8. 47 р. в с. Лукавець (р!н Вижниця, Чернів. обл.) боївка ОУН злікві! 

дувала начальника "стрибків" Данка Василя. 

8. 8. 47 р. підвідділ Басейн під ком. к!ра Тараска зробив засідку на 

емведистів б. с. Лінина (р!н Стрілки, Дрогоб. обл.). Із засідки повстанці 

знищили 1!го секретаря райкому партії Дудка, прокурора з области, завідую! 

чого кадрами з райвиконкому та 2!ох рядових емведистів і 6!ох емведистів 

поранили, з них 1  незабаром помер. Повстанці втрат не мали. 

8. 8. 47 р. б. с. Руда Сілецька (р!н Кам'янка Бузька, Львів. обл.) група 

повстанців у бою з емведистами без власних утрат знищила лейтенанта МВД 

і одного  рядового  емведиста. 

9. 8. 47 р. в лозах б. с. Кадовбна (р!н Калуш) група підпільників звела 

бій з емведівськими бандитами. У висліді бою 1 бандит був убитий, 2 ране! 

ні, а решта розбіглася. Повстанці втрат не мали. 

10. 8. 47 р.  в лісі  Сигла  б. с.  Кадовбна  банда  емведистів  найшла  на 

квартируючих тут повстанців. У перестрілці повстанці  вбили 2!ох емведистів 

і без власних утрат відступили. 

11. 8. 47 р. в с. Чистилів (р!н  Великий  Глибічок, Терноп.  обл.)  бойови! 

ки  ОУН   знищили   уповноваженого   по  заготівлі   Боднаренка, який   по!нелюд! 

ськи грабив селян. Рівночасно спалили моторову молотілку МТС!у. 

12. 8.  47 р.   в с.  Ссвка   Войнилівська   (р!н   Войнилів,  Станисл.   обл.)   бо! 

йовики   ОУН   наскочили   на   хату,   де   бенкетували   "стрибки"   та   участковий 

МВД Шевцов з 10!ма емведистами. У висліді бою повстанці вбили 1!го емве! 

диста і двох важно поранили. 

14. 8. 47 р. в с. Бірка (р!н Яворів, Львів. обл.) бойовики ОУН знищили 

в бою без власних утрат 2!ох емведистів і 2!ох поранили. 
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15. 8. 47 р. в с. Заболотівці (р!н Жидачів, Дрогоб. обл.) група пов! 

станців звела бій із спецбандою МВД. У бою повстанці вбили 4!ьох емве! 

дистів. 

15. 8. 47 р. в м. Радивилів (Рівен. обл.) група підпільників ОУН у ву! 

личній сутичці вбила 1!го сталінського опричника. 

15. 8. 47 р. при головному шосе між м. Радивилів і Броди група пов! 

станців зробила засідку на емведистів. Із засідки вбито 3!ьох емведистів, а 

1!го поранено. Інші емведисти, безладно стріляючи, в паніці відступили до 

міста. Тут всю ніч тривав алярм; емведисти, "обороняючись", всю ніч ви! 

стрілювали з усякої зброї та освічували місто ракетами. 

15. 8. 47 р. в с. Пісочна (р!н Миколаїв, Дрогоб. обл.) бойовики ОУН 

зробили засідку на емведистів. В короткому бою вбили двох сталінських 

бандитів. 

15. 8.   47 р.   в   райцентрі    Межиріччя   (Рівен.   обл.)   атентатники   ОУН 

зліквідували лейтенанта МВД. 

В першій половині серпня 47 р. в с. Ясень (р!н Перегінсько, Станисл. 

обл.) повстанці зробили прилюдний суд над 2!ма арештованими аґентами 

МВД. Згідно з однодушним вироком селян, аґентів зліквідовано. 

16. 8. 47 р. за присілком с. Поляна Гірники (р!н Пустомити, Львів. обл.} 

у сутичці  з  підпільниками   ОУН   вбито  2!ох  емведистів,   між   ними   1!го  стар! 

шину. 

16. 8.  47 р.  в м.  Радивилів   (Рівен. обл.)  боївка  ОУН  обстріляла  біль! 

шовицький військовий поїзд, що їхав у напрямі Бродів (Львів. обл.). Пошкодже! 

но  поїзд,   вбито  двох  сталінських  бандитів. 

17. 8. 47 р.  в с.  Максимовичі   (р!н  Стрілки. Дрогоб. обл.)  боївка  ОУН 

спалила  більшовицьке   підсобне   господарство. 

17. 8. 47 р. в с. Маєва (р!н Залізці, Терноп. обл.) на хуторі Верес бо! 

йовики ОУН важко поранили капітана — уповноваженого по збиранні кон! 

тинґенту з  области. 

17. 8.  47 р.  в с.   Кропивник   (р!н   Калуш,  Станисл.  обл.)   група  повстан! 

ців звела зустрічний бій з бандою МВД. Повстанці без власних утрат вбили 

1!го емведиста і 2!ох поранили. 

18. 8.   47 р.   в м.   Болехів   (Станисл.   обл.) в   дільниці   Стрийська   Баня, 

група  повстанців  звела бій з  бандою МВД.  В бою знищили  7!ох  емведистів. 

По боці  повстанців поляг Опришко. 

19. 8.   47 р.   на   присілку   с. Делева   Мостиська   (р!н   Єзупіль,   Станисл. 

обл.)  повстанці  наскочили  на  банду  емведистів,  що  якраз  ішла  на  засідку, 

та 1!го емведиста вбили,  1!го важно поранили. Інші  емведисти в паніці  роз! 

біглися. 

19. 8. 47 р. в с. Турка (р!н Коломия, Станисл. обл.) боївка ОУН злікві! 

дувала  колгоспний  реманент  та  спалила б.  100  кіп  державного  збіжжя. 
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20. 8. 47 p. група повстанців зробила наскок на райцентр Журавно 

(Дрогоб. обл.). Під час наскоку обстріляно будинки МВД і МҐБ, знищено 

представника райуповмінгазу лейт. Плескана Ярослава та сексота МҐБ Ти! 

чишина  Семена. 

20. 8. 47 р. в с. Бережниця (р!н Самбір, Дрогоб. обл.) повстанці відділу 

Булава звели завзятий бій з бандою емведистів. Ворог мав утрати — 6 вби! 

тими. 

21. 8.  47 р.   в с.  Черніїв   (р!н  Лисець,   Станисл.   обл.)   емведисти   ото! 

чили в хаті  1!го повстанця. Оточений 22!ма емведистами  повстанець,  вбивши 

1!го  і  2!ох   важко   поранивши,   щасливо   пробився. 

22. 8. 47 р. в м. Долина (Станисл. обл.) атентатники ОУН вдень злікві! 

дували   "стрибка"  —  вислужнина  МҐБ  Олінкевича. 

23. 8. 47 р. б. с. Раків (р!н Долина) емведисти заскочили в одній клуні 

бойовиків Семена і   Березу.  Заскочені   вбивають   1!го лейтенанта   МВД і   1!го 

рядового емведиста. Один із засночених — Семен, щасливо відступив, а ра! 

нений  Береза  застрілився, щоб  не  попасти. живим у  руки  ворога. 

23. 8. 47 р. в с. Кудобинець (р!н Зборів, Терноп. обл.) бойовики ОУН 

зліквідували голову райвиконкому Єременка та поранили 1!го рядового по! 

сіпаку. Єременко приїхав у село, щоб грабити континґент та ліквідувати 

господарства. 

23. 8. 47 р. б. с. Рип'янка (р!н Ст. Самбір, Дрогоб. обл.) боївка ОУН 

зробила засідку на емведистів. На засідку вийшла боївка МВД. В бою під! 

пільники без власних утрат знищили 5!ьох емведистів і 1!го провокатора, 

який  водив  цю боївку,  2!ох емведистів  поранили,  інші   втекли. 

25. 8. 47 р. на шляху між сс. Рівня ! Слобода Рівнянська (р!н Перегін! 

сько, Станисл. обл.) боївка ОУН зробила засідку на емведистів. Із засідки 

знищено оперпрацівника РО МҐБ Чухурукіна та 1!го рядового емведиста. Інші 

емведисти втекли. Повстанці здобули зброю вбитих та торбу з важливими 

документами. 

25. 8.  47 р.   в с.   Викоти   (р!н   Стрілки, Дрогоб.  обл.)   боївка   ОУН   спа! 

лила приміщення  МТС!у,  маґазин  із сільськогосподарськими  машинами і  збі! 

жевий маґазин, де в цей час було 20 ц збіжжя. 

26. 8. 47 р. о год. 12.45 вибухла в приміщенні МВД в райцентрі Устрики 

Дол.  (Дрогоб. обл.)  підложена  тут  бойовиками  ОУН  міна.  Від  вибуху  міни 

був   важко   ранений   емґебист   Сімонов   Михайло,   який   якраз   приїхав,   щоб 

обняти   пост   першого  слідчого   МҐБ,  та   ще   1   емведист;   1!го   майора з   м. 

Дрогобича вбила. Рівночасно в усьому місті були масово розкинені листівки 

ОУН "До всіх членів і кандидатів  ВКП(б)У". У висліді  цієї акції у місті  ще 

довший чає була помітна паніка між усіми емведистами, партійцями і насла! 

ною  більшовицькою  адміністрацією. 
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27. 8. 47 p. між сс. Підпечари ! Узінь (р!н Станиславів, цієї ж обл.) 

підпільники  ОУН  знищили   в бою  2!ох  емведистів. 

30. 8. 47 р. в с. Мета (р!н Вижниця, Чернів. обл.) боївка ОУН знищи! 

ла контору лісопункту.  Спалила  документи і   вантажне  авто. 

30. 8. 47 р. боївка ОУН знищила на шляху Самбір!Крукеничі (Дрогоб. 

обл.) б. с. Садковичі 30 телефонічних стовпів. 

30. 8. 47 р. підвідділ  під ком.  к!ра Летуна зробив  засідку на енведи! 

стів на дорозі  між сс. Тухолька ! Орява (р!н Славсько, Дрогоб. обл.). На за! 

сідку виїхали 3 вантажні автомашини, повні емведистів з ґарнізонів із Слав! 

ська і   Сколього.  Підвідділ   заатакував  ворога,  завдаючи   йому втрат   19 уби! 

тими і 3 раненими. Між убитими — 1   капітан, 2 ст. лейтенанти, 2 сержан! 

ти. Власних утрат не було. 

31. 8. 47 р. в райцентрі Межиріччя (Рівен. обл.) атентатники ОУН злікві! 

дували 1!го лейтенанта МВД. 

ІЗ  САМООБОРОННИХ  ДІЙ  УКРАЇНСЬКОГО  НАСЕЛЕННЯ 

ПІД   МОСНОВСЬКО�БІЛЬШОВИЦЬКОЮ   ОКУПАЦІЄЮ 

Для ілюстрації того, як українські народні маси глибоко ненавидять 

більшовицьких окупантів та як вони активно, разом з УПА та революційним 

підпіллям, борються проти них, — ми нижче наводимо кілька фактів. 

8. 9. 46 р. в с. Унятичі (р!н Підбуж, Дрогоб. обл.) селяни зловили 

участкового  МВД та  передали  його в  руки  повстанців. 

12. 9. 46 р. в с. Довге (р!н Стрий, Дрогоб. обл.) місцеві селяни злікві! 

дували участкового МВД. 

22. 9. 46 р. в с. Манастирець Лішнянсьиий (р!н Підбуж) місцеві юнаки 

зліквідували комсомольця — емведівського аґента. 

7. 10. 46 р. в м. Розділ (р!н Миколаїв, Дрогоб. обл.) 2 хлопці підлітки, 

з власної ініціятиви наскочили на п'яного емведиста Лазаренка. Вони роз! 

зброїли його і важко поранили його ж таки наганом. Вбити не вспіли, бо 

над'їхала ворожа автомашина. Здобуту зброю і шинелю з документами хлоп! 

ці передали повстанцям. 

15. 10. 46 р. в поїзді, що їхав зі Станиславова, перед станцією Єзупіль 

(Станисл. обл.) переїжджаючі селяни вбили начальника "стрибків" з 

Єзуполя,  який  намагався  хвалити  Совєтський  Союз. 

В днях 25!30. 10. 46 р. в м. Коломия (Станисл. обл.) у всіх місцевих се! 

редніх школах, педшколі, технікумі та деяких неповносередніх школах мо! 

лодь понищила всі більшовицькі стінгазети, портрети, лозунги; у зв'язну з 

цією анцією ГО МҐБ провело переслідування й арештування молоді. 
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Вся Коломийщина врочисто відсвятнувала річницю 1 листопада. В цей 

день у багатьох селах були вивішені національні прапори; синьо!жовтий пра! 

пор був вивішений в м. Коломиї. 7 листопада, в більшовицьке державне свя! 

то ввесь терен і м. Коломия були закидані протибільшовицькими революцій! 

ними листівками, карикатурами. 

14. 10.  46 р.   на   верху   Припір, б.   райцентру   Славсько   (Дрогоб.   обл.), 

емведисти зловили дівчину Онаць  Марію,  яка  несла  підпільну  штафету.   Ко! 

ли дівчина  помітила більшовиків, кинула  штафету  на  землю.  Це  завважили 

більшовики. Вони підняли її та забирались до читання. В цій хвилині дівчина 

вирвала штафету з рук емведистів, швидко взяла її до уст і намагалася про! 

ковтнути. Емведисти кинулись на дівчину, силою вийняли штафету з уст, одна! 

че, прочитати її вже було  неможливо. Дівчину емведисти  по!звірськи  збили, 

забрали до тюрми та згодом засудили на 15 років в'язниці. 

15. 1. 47 р. в с.  Нивочин  (р!н  Богородчани, Станисл. обл.)  одна госпо! 

диня  отруїла  спиртом  3!ьох  бандитів з  місцевого  ґарнізону   МВД. 

18. 2. 47 р. в с. Білина Вел. (р!н Дубляни, Дрогоб. обл.) місцеві се! 

ляни, з власної ініціятиви зліквідували партійця, уповноваженого по заготівлі 

зерна з району, Мацака В. 

21. 2. 47 р. в с. Чорні Ослави (р!н Яремче, Станисл. обл.), користаючи 

з 1!денної неприсутности емведистів з місцевого ґарнізону МВД, населення 

з власної ініціятиви здемолювало приміщення ґарнізону. 

1. 3. 47 р. в с. Либохора (р!н Бориня, Дрогоб. обл.) МВД арештувало 

селянина Сипливого Михайла, при якому знайдено підпільну штафету. Сипли! 

вий, щоб не залишитись живим у руках  ворога,  з  метою самогубства  ско! 

чив у криницю. Одначе, емведисти  витягли  його звідти. 

З початком квітня 47 р. селяни с. Лучки Вел. (окр. Мукачів, Закарпат! 

ська обл.) камінням прогнали насланих трактористів, що намагались орати 

селянське поле під колгосп. На другий день ці ж трактористи приїхали під 

охороною міліції, одначе, селяни знова прогнали камінням і трактористів, і 

міліціонерів.   

2. 4. 47 р.  в с.  Райновичі  (р!н Самбір, Дрогоб.  обл.)  сільська  молодь 

знищила всі донументи в сільраді та 2 колгоспні трактори. 

7. 4. 47 р. в с. Верхня (р!н Войнилів, Станисл. обл.) сільські цивільні 

хлопці з власної ініціятиви вбили 2!ох завзятих сталінських вислужників — 

"стрибків". 

20. 4. 47 р. в с. Тороки (р!н Путила, Чернів. обл.) селянин Сав'юк Іван 

вирвав кріс з рук більшовицького вислужника — "стрибка" Чикини Василя, і 

застрілив його з нього. 

21. 4. 47 р. селяни сс. Лоза, Горінчево  (окр. Хуст, Закарпатська обл.) 

камінням прогнали із своїх піль трактористів та представників радвлади, які 

намагалися провести оранку піль, призначених проти волі селян під колгосп. 
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26. 4. 47 p. в c. Раранча (р!н Садгора, Чернів. обл.) місцеве голодуюче 

населення, озброївшись захованою зброєю, наскочило на більшовицьке під! 

собне  господарство. Здобуті харчові   припаси   розділило   поміж  себе. 

7. 5. 47 р. в с. Вяцковичі (р!н Самбір, Дрогоб. обл.) місцеві селяни 

застрілили 1!го емведиста і 1!го важко поранили. Ці емведисти грабили в 

селян позику і по!нелюдськи знущалися над селянами. З пімсти за цю акцію 

група емведистів, яка зараз приїхала в село на розслідування, поголовно по! 

бивала всіх селян, яких тільки побачила на дорозі, так, що аж ломила на них 

приклади крісів. 

12. 5. 47 р. в с. Будьків (р!н Бібрка, Львів. обл.) селяни вбили 1!го 

емведиста!розвідчика. 

Впродовж квітня і травня 1947 р. селяни с. Романів (р!н Бібрка) вбили 

9 емведистів з ґарнізону. 

30. 6. 47 р. в річницю проголошення Української Державности у Львові 

1941 р. в с. Слобода Банилівська (р!н Вашківці, Чернів. обл.) місцеві селяни 

на багатьох видних місцях повивішували національні прапори. Подібну акцію 

провели і багато інших сіл Буковини, Станиславівщини, Львівщини, Тернопіль! 

щини, Дрогобиччини, Волині і Полісся. На цих теренах було багато районів, 

де синьо!жовті прапори були вивішені у всіх селах. У всіх західніх і північно! 

західніх областях України в цей день масово були поширені революційні 

протибільшовицькі листівки і заклики. У всіх майже селах у цьому дні насе! 

лення було святочно вдягнене і стрималось від праці. Ось як виглядало це 

свято в с. Дубовиця (р!н Войнилів, Станисл. обл.): ніччю 29/30. 6. молоді 

хлопці із співом "Ще не вмерла Україна" піднесли високо на Народньому До! 

мі синьо!жовтий прапор. Ранком селяни з відкритими головами і з найбіль! 

шим зворушенням гляділи на цей прапор та молились за долю України. В с. 

М. Житин (р!н Олександрія, Рівен. обл.) були вивішені два прапори. Коли 

один з них МВД зняло, цивільне населення зразу стягло другий, заховало, 

і, після виїзду МВД із села, знову вивісило. Цим способом прапор висів у селі 

кілька днів. 

В Зелені Свята 2!3. 6. 47 р. все населення ЗУЗ урочисто відсвяткувало 

Свято [Героїв]. На цей день скрізь упорядковано могили поляглих повстанців 

і революціонерів, покладено на їх могилах свіжі вінки, поставлено багато 

разів уже руйновані більшовиками хрести, правлено панахиди. Ось як святку! 

вало це свято с. Перекоси (р!н Войнилів). Після відправленої у церкві пана! 

хиди все населення гуртом пішло на цвинтар на могили героїв. Тут, разом 

помолившись, відспівано кілька революційних пісень. Опісля кількох селян 

виступило з патріотичними промовами. На зазив одного з промовців, всі при! 

сутні вшанували пам'ять героїв кількахвилинною мовчанкою. Свято закінчено 

національним гимном. 
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У всіх селах Жидачівського і Журавенського районів (Дрогоб. обл.) вже 

звечора 30. 6. МВД тримало засідки біля могил поляглих повстанців і рево! 

люціонерів ОУН та загально біля кладовищ, щоб перешкодити населенню 

прибирати могили на наступний день, день Зелених Свят. Не зважаючи на 

ці засідки на всіх могилах поляглих героїв появилися нові березові хрести 

та свіжі вінки, прикрашені синьо!жовтими стрічками.  

7. 7. 47 р.  в с. Цінева (р!н Рожнітів, Станисл. обл.)  один  селянин за 

ініціятивою повстанців виконав вдалий атентат на оперуповноваженого МВД 

Джурина Антона. 

12. 7. 47 р. в с. Максимовичі (р!н Самбір, Дрогоб. обл.) приїхала біль! 

шовицька "культбриґада", щоб тут влаштувати концерт, получений, як зви! 

чайно з нахабною сталінською пропаґандою. Одначе, свого завдання "культ! 

бриґада" не виконала, бо хлопці!підлітки закидали "акторів" і "прелеґентів" 

камінням та піском, так що вони мусіли втікати зі села. 

8. 8. 47 р. в с. Банилів (р!н Сторожинець, Чернів. обл.) емведисти ото! 

чили хату, де лежав хворий селянин Петиляк Ілля, що скривався перед біль! 

шовиками. Щоб не попастись живим у руки ворога, він підрізав собі бритвою 

горло. 

20. 8. 47 р. в м. Добромиль (Дрогоб. обл.) робітники для саботажу під! 

палили державний тартак. 

З  ДІЙ   УПА  НА  ЗАХІДНІХ  ОКРАЇНАХ   УКРАЇНИ 

ПІД  ПОЛЬСЬКО�БІЛЬШОВИЦЬКОЮ  ОКУПАЦІЄЮ 

(Деякі  бої  УПА за  час  від   1.  9.  1946 р.  до  30.  6.  1947 р.) 

1. 9. 46 р. відділ під ком. к!ра Бурлаки, 2 підвідділи к!ра Громенка, 

відділ к!ра Крилача, 2 підвідділи к!ра Ластівки та члени теренової сітки ОУН 

в лісі б. гаївки Урвихвіст між сс. Ямна Горішня ! Квашенина спільно проводили 

Свято Зброї. Будучи заатаковані бандою ВП [Войско Польске] в силі 1200 

чол., стягнених з Перемишля, Ліська та Сянока, звели завзятий бій. Бій по! 

чався о год. 17.50 і тривав безперервно до сумерку. У висліді бою ворога 

було цілковито розпорошено і розігнано; повний сумерк не дозволив далеко 

ворога переслідувати. В бою ворог зазнав утрат 72 вбитими, в тому числі 8 

офіцерів та 18 важкораненими, між ними 8 офіцерів, та 1 полоненим. По 

боці повстанців — 1 вбитий, 4 ранені, 1 пропав без'вісти. 

29. 9. 46 р. в лісі б. с. Верисівка (Західня Лемківщина) відділи к!рів 

Хріна і Стаха звели бій із спецгрупою ВП. В цьому бою, що тривав більше 

як 2.5 години, відділи зовсім розгромили польсько!більшовицьку банду. Ворог 

мав 15 убитих та 30 ранених, 1 важкоранений майор помер у лічниці в м. 

Сянік. По боці повстанців були 2 ранені, 1 пропав без вісти. 
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3. 10. 46 p. відділ під ком. к!ра Бурлаки у завзятому бою на присілку 

с. Завадка Борсуковець (пов. Лісько) знищив 10 польсько!більшсшицьких бан! 

дитів, між ними 1!го поручника. Число ранених не устійнено. 

4. 10. 46 р. повстанці підвідділу УПА під ком. к!ра К. зробили засідку 

на пограничнинів з с. Великі Очі (пов. Ярослав) в ліску б. с.  Волоська Ко! 

бильниця. У висліді засідки  ворог мав 3 вбитими, 2 важкораненими, які на 

другий день померли, 3 легкораненими. Здобуто 4 ППШ. Повстанці втрат не 

мали. 

6. 10. 46 р. в лісі над с. Брунари (Горличчина) відділ під ком. к!ра 

Бродича звів завзятий бій, що тривав 1,5 години, з 5!им і 6!им "самодзєль! 

ними" батальйонами ВБВ (Войска Безпеченьства Вевнентшнеґо). Під час бою 

ворог кількаразово безуспішно проводив свої наступи на УПА і, вкінці, за! 

атакований бравурним наступом повстанців, у паніці залишив поле бою з 

утратами 15 убитими, 25 бандитами, що пропали без вісти. Числа поранених 

не устійнено. Їх пізніше вивозили двома вантажними автомашинами. По боці 

повстанців — 1 убитий. 

8. 10. 46 р. група ВП в силі б. 1300 бандитів наскочила на табір від! 

ділів к!рів Хріна і Стаха в лісі б. с. Миків (пов. Лісько). У незвичайно завзя! 

тому бою, що вив'язався, дякуючи мистецькому маневруванню оточених пов! 

станців, вони без власних утрат знищили 60 польсько!більшовицьких банди! 

тів, між ними 4!ьох поручників. 

19. 10. 46 р. відділи к!рів Хріна і Стаха звели бій з 300 польсько!біль! 

шовицькими бандитами з ВП і 300!400 з ОРМО (Охотніча Резерва Міліції 

Обивательскей) в с. Прусєк!Небєщани. В цьому бою ворог утратив 60 вби! 

тими та багато раненими. По боці повстанців було 2 вбитими і 6 раненими, 

2 важкоранені, непритомні попались живими в руки ворога. З них зв'язківець 

— Бескид, опритомнівши, зразу заявив польсько!більшовицьким бандитам, які 

муками хотіли примусити його до зізнань, що він є вояком УПА, а чесний 

вояк не зраджує. Пізніше, переданий у в'язницю, щоб не залишитись у ру! 

ках ворога, повісився на бандажах. 

30. 10. 46 р. відділ під ком. к!ра Крилача звів бій з великими бандами 

ВП б. с. Добра. ВП забльокувало було всі довколишні села, ліски, ліси, вер! 

хи, береги р. Сян. Пробиваючись з ворожого оточення, відділ завдав воро! 

гові втрат 36 вбитими та невідому кількість ранених, і, втративши 9 убити! 

ми та 5 раненими, пробився з оточення. 

16. 11. 46 р. відділи к!рів Громенка, Бурлаки, Крилача. Ластівки, боївка 

СБ і підвідділ під ком. к!ра Мрії зробила наскок на м. Динів. Метою наскоку 

було потурбувати ворога і здобути медикаменти та продовольство для вжитку 

УПА. Вся акція відбулася точно за пляном. Під час акції розігнано станицю 

ОРМО, 3!ьох міліціянтів забрано в полон. Числа вбитих і ранених із залоги 

міста, яка  ставила  повстанцям спротив, не устійнено.  Здобуто  велику кіль! 
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кість ліків, фармацевтичних матеріялів та приладдя з місцевих аптек. З дер! 

жавних маґазинів забрано мануфактуру, військові одяги, білизну. Здобуто 7 

крісів, 2 ППШ й іншу зброю та амуніцію. По боці повстанців був 1 вбитий 

і 2  поранено. 

18. 11. 46 р. із засідки на спецбанду ВП на шляху Баниця!Пантна (Гор! 

личчина) підвідділ 501 [к!ра Бродича та дві боївки Смирного] знищили без влас! 

них утрат 6 польсько!більшовицьких бандитів. 

1. 12. 46 p., щоб унеможливити виселювання ВП українського населення, 

відділ к!ра Хріна знищив 4 залізничні мости на лінії Загір'я ! Ст. Лупків між 

сс. Мокре ! Чашин, зірвав залізничні рейки між сс. Мокре ! Щавне. Рівно! 

часно підвідділ 514 спалив будівельний матеріял для направи залізничної лі! 

нії на станції Щавне та зірвав тут залізничні рейки. 

6. 12. 46 р. відділи М. і П. під ком. к!рів К. і Б. увечорі ввійшли в 

м. Тарногород. В місті проведено ряд пропаґандивних гутірок і розмов. За 

поквітування забрано з аптеки потрібні для УПА медикаменти, деякі мате! 

ріяли  з  пошти. 

13. 12. 46 р. підвідділи 513 і 514 звели бій з бандою ВП в с. Тирява 

(Лемківщина). У бою, що тривав більше, як одну годину, повстанці прогнали 

польсько!більшовицьких бандитів з села, завдаючи їм утрат 7 убитими і 11 

раненими. По боці повстанців був 1 убитий і 1 важкоранений попався жи! 

вим у руки ворога. Після бою в цьому польському селі повстанці провели 

добровільні збірки одягу і харчів для відділів УПА, які дали дуже гарні ви! 

сліди. Слід зазначити, що польське населення у всіх мішаних чи чисто поль! 

ських селах, де тільки появляться відділи УПА проявляє велике зрозуміння 

для революційної повстанської боротьби УПА проти польсько!більшовицьких 

бандитів та зовсім добровільно масово жертвує на цілі цієї боротьби гроші, 

харчові  продукти,  одяг  тощо. 

17. 1. 47 р. в лісі між сс. Ізби, Чертіжне, Ріпкі (Зах. Лемківщина) під! 

відділи [к!ра Бродича та 1 боївка Смирного] звели бій з бандою ВП в числі 120 

чоловік. У 45!хвилинному бою без власних утрат повстанці знищили 6 банди! 

тів та 6 важко поранили. 

4. 3. 47 р. відділ КБП (Корпус Безпєченьства Публічного) в силі 500! 

600 чоловік за слідом на снігу наскочив на два відділи УПА, що квартиру! 

вали в лісовому масиві Турниці (Перемищина). Повстанські відділи негайно 

розгорнулися у розстрільну і привітали ворога цільним вогнем. Головний на! 

тиск ворог зосередив на одне крило відділу. Тут якраз зразу затялось 6 куле! 

метів. Дійшло до бою на найближчу віддаль. Повстанці боролись із незвичайним 

завзяттям, не зважаючи на те, що на сильному морозі їм часто зброя відмов! 

ляла послуху. Впродовж 2 годин бою на цьому одному крилі ворог утратив 

40 вбитими; одначе, і по боці повстанців було вже 13 трупів. Після довшого 

бою наші  відділи, продовжуючи  оборонний  бій,  почали  плановий  відступ.  З 
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поля бою підібрано всіх власних ранених. Відступ був дуже важкий. Всі 

довколишні села були густо обставлені ворогом. Відділи пробоєм увійшли в 

с. Грозьова, де взяли підводи для ранених та далі відступали. Відступ утруд! 

нював глибокий сніг, що сягав вище грудей. Коні грязнули і не могли вже 

далі йти. Тоді в сани з раненими друзями запрягаються самі повстанці і тя! 

гнуть їх під густим ворожим обстрілом. Хоронячи від ворожих куль своїх ко! 

мандирів, повстанці заслоняють їх власними грудьми; командири на руках не! 

суть ранених, підтримують слабших, виснажених повстанців. Вкінці, втомлений 

важким маршом, ворог, бачачи незламну оборону повстанців та зазнавши важ! 

ких утрат, заперестає переслідування відділів. Відділ цього ж дня більше 

втрат не мав. 

18. 3. 47 р. відділи к!рів Хріна і Стаха звели цілоденний бій з двома 

полками ВП в лісі між сс. Загочев'я, Хоцень, Дзюрдєв (пов. Лісько). По боці 

ВП билися теж більшовицькі підвідділи. В часі бою, на допомогу двом зга! 

даним полкам ворог підкинув ще значні підкріплення в людях і танки.  В 

цьому дуже завзятому бою польсько!більшовицькі бандити втратили 20 уби! 

тими і 10 раненими. 

28. 3. 47 р. відділи к!рів Хріна і Стаха зробили засідку на шосе Бали! 

город!Тісна (пов. Лісько). На засідку наїхало кілька авт ВП на чолі з віце! 

міністром оборони, ген. "броні" Свєрчевським Каролем та іншими високими 

старшинами ВП. Вив'язався півгодинний бій, у якому повстанці вбили ген. 

Свєрчевського, 1 поручника та важко поранили 15 бійців і офіцерів ВП. З 

останніх від важких ран гине полковник Герард. По боці повстанців утрат не 

було. 

1. 4. 47 р. відділ УПА під ком. к!ра Б. зробив засідку на, зокрема, активну 

в переслідуванні українського визвольно!революційного руху й українського 

населення спецгрупу ВП на шосі Балигород!Тісна (100 м від м. засідки на 

ген. Свєрчевського). Незадовго, на шосе показалася згадана спецбанда. Вона 

була так обережна, що від Тісни аж до місця засідки на Свєрчевського по! 

сувалася стрибками по дорозі. Щойно за місцем засідки посідала на авта. 

Та тут вдарили по ній вогнем повстанці. У висліді бою повстанці знищили 

25 бандитів, 6 здалося в полон, 1 важкоранений, по кількох годинах загинув. 

Між убитими — 3 поручники, 3 підпоручники, 4 підстаршини та комендант 

міліції МО (Міліція Обивательска) в Тісній. По боці повстанців загинув ко! 

мандир підвідділу ст. бул. Яр. Повстанці здобули 5 кулеметів "Дегтярева", 8 

ППШ, 18 крісів, багато амуніції та інших трофеїв. 

5. 4. 47 р. підвідділ під ком. к!ра Біра обстріляв з полкового міномета 

м. Балигород, де  в  цей  час зосереджено багато військ ВП. 

15. 4. 47 р. б. с. Бук (пов. Лісько) відділ під ком. к!ра Біра, переходячи 

річку, мав зустрічний бій з бандою ВП. Відділ, завдавши ворогові втрат 8 

убитими  і   12  раненими,  з    уваги   на   скрайньо   непригоже   для   себе   теренове 
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положення, з   утратою   1!го   вбитим,   не   використовуючи   своєї   перемоги,   від! 

ступив.   

7. 5. 47 р. відділ під ком. к!ра Біра звів бій з бандою ВП, що прово! 

дила облаву на ліс б. с. Лопінник (пов. Лісько). Відділ вмілим маневром про! 

бився з оточення і густо пенетрованого ворогом лісу, завдаючи ВП втрат 15 

убитими і кільканадцять раненими, при власній утраті 1!го вбитим. 

З кінцем травня 1947 р. відділ під ком. к!ра Біра, квартируючи б. с. 

Ветлина (пов. Лісько), мав дві сутички: насамперед з бічним обезпеченням, 

а пізніше з самим відділом ВП, що розстрільною провіряв ліс; в обидвох су! 

тичках відділ завдав ворогові втрат 8 убитими та невідому кількість ранени! 

ми і без  власних утрат  відступив.. 

9. 6. 47 р. банда ВП насночила на постій відділу під ком. к!ра Б. В 

лісі б. с. Затварниця (лов. Лісько) вив'язався півгодинний бій; Наступи во! 

рога, багато разів сильнішого, бійці відділу приймали безперервними нас! 

мішками і сильним вогнем. У висліді бою ворог утратив 12 убитими та багато 

раненими, а відділ без втрат пробився. 

17. 6. 47 р. відділи під ком. к!рів Хріна Біра і Стаха звели бій з бандою 

ВП, що пенетрувала в лісі б. с. Струбовиська (пов. Лісько). Бандити, зазнав! 

ши втрат 8 убитими, панічно покинули бойовище. Власних утрат не було. 

19. 6. 47 р. відділ під ком. к!ра Хріна звів бій з чесько!більшовицьким 

військом на словацькому боці кордону напроти с. Руське (пов. Лісько). Це 

була вже друга цього дня бойова зустріч відділу з чеським військом. Пер! 

ший раз чехи, побачивши розстрільну відділу, панічно втікли. Другий раз, 

зайнявши вигідну позицію на стрімкій горі, обстріляли відділ густим вогнем. 

Тому що кругом ліси і гори були густо насичені чесько!більшовицьким військом 

і бандами ВП, к!р Хрін рішив повести наступ на гору і туди пробиватись з 

оточення. Бравурним наступом повстанці зайняли гору та зовсім розігнали 

сотню чеського війська. Ворог утратив б. 10 убитими і невідому кількість ра! 

неними.  По боці  повстанців  було 2 легкоранені. 

19. 6. 47 р. [сотня к!ра Бродича та частини пров. Смирного] звели завзятий 

бій з чесько!більшовицьким і польсько!більшовицьким військом на території 

Словаччини між горою Дзювковєц, хребтом Вєлькі Буковєц і горою 1168 м. 

над Скалою. В цьому незвичайно завзятому 2!годинному бою повстанці, що 

були оточені десятьразово сильнішим ворогом, зазнали втрат 2 убитими і 1!го 

раненим. Ворог утратив б. 50 убитими, з того б. 20 чехів та б. 30 поляків. 

Оба відділи пробились у напрямі польського кордону. 

19. 6. 47 р. підвідділ під ком. к!ра Оріха (цей!підвідділ брав участь у 

бою, який ми подали вище), пробиваючись у напрямі польського кордону 

крізь густу лінію польських бункрів і шанців на лінії свого просування, звів 

о год. 11!ій завзятий рукопашний бій з польсько!більшовицькими бандитами. 

В цьому бою виснажені довгим маршем, безперервними боями  останніх  тижнів 
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та часто опухлі з жахливого голоду повстанці доконували чудес геройства. 

Вони не залягали під густим ворожим вогнем, а із стоячої постави нищили 

своїм вогнем противника, вистрілявши набої, кидались у ворожі окопи, б'ючи 

ворога прикладами крісів, ранені дострілювались, щоб не бути тягарем своїм 

друзям, здорові виносили на плечах ранених, покинуті на бойовищі, не маючи 

вже набоїв і ґранат, кулаками і зубами боронилися перед ворогом, що на! 

магався брати їх у полон. В цьому бою ворогові завдано втрат б. 50 вбити! 

ми і   невідому  кількість   раненими. 

19!21. 6. 47 р. підвідділ під ком. к!ра Байрака на трасі свого просування 

із Словаччини (гляди бій трьох підвідділів 19. 6. 47 р. на Словаччині під с. 

Струбовиська (пов. Лісько) звів 13 завзятих більших і менших боїв з польсько! 

більшовицькими і чесько!більшовицькими бандитами. Рівночасно у висліді ви! 

селення з цих сторін всього населення та безперервних ворожих операцій 

вже 6 днів майже нічого не їли. 

29. 6. 47 р. відділи під ком. к!рів Хріна, Біра і Стаха, переходячи поль! 

сько!більшовицький кордон, звели на кордоні півторагодинний бій з погран! 

військами МВД. Завдаючи ворогові втрат 10 убитими і невідому кількість 

раненими, відділи пробилися на територію УРСР. Тут зразу застава відділів 

знищила на дорозі Сянки — прис. Сигловате с. Бітля (р!н Бориня, Дрогоб. 

обл.)   16  емведистів з  ворожої   групи,   що   переслідувала   відділи. 

За час від вересня 1946 р. до червня 1947 р. відділи УПА зробили багато 

рейдів у чисто польські села. Всі ці рейди були дуже успішні. Під час рейдів 

відділи проводили масові мітинґи з польським населенням, де роз'яснювали 

їм мету української визвольно!революційної боротьби, правдиве обличчя біль! 

шовиків та польського аґентурного "уряду", роз'яснювали свою поставу до 

польського народу. Окремі гутірки проводжувано з місцевою польсьною інте! 

лігенцією. Роздано багато підпільної протибільшовицької літератури та літера! 

тури на тему визвольної боротьби українського народу і польсько!Українських 

взаємин. Українська революційна література тішилась окремим попитом. В 

села, де квартирували повстанці, масово сходилися поляки з сусідніх сіл, 

щоб дістати підпільну листівку чи брошуру або хоч би відписати їх чи про! 

читати. Рейди повстанських відділів у польські терени дуже спричинились до 

наладнання і затіснення приязних відносин між Українським революційним під! 

піллям та польськими народними масами. Розуміючи вагу протибільшовицької 

боротьби українського народу та включаючись у цю боротьбу, польське на! 

селення з власної охоти вносило часто значні грошові й інші внески на фонд 

протибільшовицької  боротьби   поневолених   Москвою   народів. 

Ориґінал: Архів ЗП УГВР, Г 1�3, стор. 31, розмір 28x18 
см.; фотокопія: Архів "Літопису УПА". 
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INFORMATION  BUREAU  OF  THE  SUPREME  UKRAINIAN 

LIBERATION  COUNCIL (UHVR), 

Vol. 1, No. 3,  September, 1948 

The whole of this long issue of the journal — 31 pages in all — 

is given over to brief notices about battle activities of the UPA, the mem! 

bers of the armed underground and the civilian population. The infor! 

mation given is based on local underground reports. Most notices con! 

sist of about three to ten lines of print, although a few are significantly 

longer. Most of the notices give the following information: date, name 

of the military unit and its commander, the same information about the 

enemy and a short description of the operation and its final result. The 

purpose of these notices was to provide at least some limited information 

about the military actions of the Ukrainian resistance. 

The material in this issue is organized in chronological order 

and placed into the following three chapters: "Military Actions of the 

UPA and the Armed Underground in Ukraine under Russian Bolshevik 

Occupation: An Incomplete Summary of the Period August, 1946, to 

August, 1947." This is the longest chapter. In the original edition it takes 

up twenty!five and one!half pages of print. The second chapter, "Self! 

defense Actions Waged by the Ukrainian Population under Russian Bol! 

shevik Occupation," is two pages long. It contains information about 

actions waged by the civilian population during the period from Septem! 

ber 8, 1946, to August 20, 1947. The third deals with UPA activity in 

Polish territory and is entitled "UPA Activity in the Western Ukrainian 

Borderland under Polish!Bolshevik Occupation: Some UPA Battles from 

the Period September 1, 1946, to June 30, 1947”. This chapter is three! 

and!a! half pages in length. 

The introduction to the first chapter gives some further infor! 

mation about this summary and sets out the aims of the military actions 

of the UPA and the armed underground in the following way: "a) to 

manifest the will of the Ukrainian people for independence; b) to pre! 

vent the consolidation of Bolshevik rule; c) to protect the Ukrainian 

population from terror, plunder and national and moral destruction by 

the Bolshevik oppressors; d) to defend the organizational and political 

gains of the Ukrainian resistance and extend them; e) to abet the dis! 

semination of the ideas of the Ukrainian resistance both in Ukraine and 

throughout the whole USSR." 
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Група  вояків  УПА з сотні  "Левів", яка  виконувала  безпосередню охорону ліс 

ничівки й учасників Першого Великого Збору УГВР.   Вони  зодягнені  в уніформи   

німецьких пограничників,    валку   яких   сотня    "Левів"    роззброїла коротко  

перед Першим Великим Збором УГВР 
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Вид на "доли" з лісничівки на узбіччі гори Виділок, біля с. Сприня Самбірського 

повіту, в якій відбувався Перший Великий Збір УГВР 11)15 липня 1944 року. 

     Ця,  як теж інші фотографії в цьому томі, зроблені учасником  Великого Збору 
Миколою Лебедем. 

 

Карпатські   гриби,  на  які   попали  ті  учасники  Першого   Великого   Збору  

УГВР,  які вибралися  в  ліс на прогулянку під час обідньої перерви. 
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Група   учасників   Першого   Великого   Збору   УГВР   опалюється   на   сонці   

перед сніданком, а тим часом сушиться їхня свіжо випрана білизна. 
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Учасники Першого Великого Збору УГВР збирають  ягоди  під  час   

прогулянки  в  обідню   перерву.   

Перший   зліва  (з автоматом) — письменник  Йосиф  Позичанюк. 
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            Член УГВР письменник Йосиф Позичанюк (у білій сорочці)  

           розмовляє з вояком УПА з однієї з сотень, які охороняли   

        Перший   Великий   Збір   УГВР.  У глибині світлини тимчасова колиба,   

в якій ціла група її мешканців)повстанців. 
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                                 Учасник Першого Великого Збору УГВР Павло Шумовський (в капелюсі)  

                                       від’їжджає з лісничівки на селянському возі після закінчення нарад.   

                            За возом окружний ОУН "Богдан", господар збору (постачання,   безпека   тощо),   

                                                       що прийшов   попрощатися   з   Павлом    Шумовським. 
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                                                  Старшинська   Школа  УПА)Захід   ("Олені"),  другий   випуск,   складала   присягу   

                                                                                                     одна   з   перших   відділів   УПА. 

                                                На фотографії — фотографії ) дві сотні Старшинської Школи на збірці в день  

                                                урочистого заприсяження   у   Карпатах   біля   села Рожанна Скільського повіту  

                                                                                                             21  вересня  1944 року. 
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Фрагмент з урочистості заприсяження Старшинської Школи УПА)Захід ("Олені").  

На фотографії інструктори та деякі старшини й гості, за ними — прибраний 

килимами престіл для відправи богослуження. Стоять зліва до права: хор. "Ткачук", 

пор. "Кацо", пор. "Степовий", сот. "Береза", пор. "Крутий", пор. "Ярема", НН, НН, НН,  

о. д)р Іван Гриньох, НН. НН, чот. "Черник",   рой.   "Мрія"   і   гості.   (НН   —  означає   

незідентифіковані особи).  Присягу відбирав другий віце)президент                                            

                                                  УГВР  о. д)р Іван Гриньох. 
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Титульна сторінка виданої брошурою праці П. Полтави "Концепція самостійної 

України і основна тенденція ідейно)політичного розвитку сучасного світу". Ця 

брошурка появилася друком 1949 р. на 62 стор., розмір 20X13 см. Вперше праця 
була друкована 1947 р. 
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Мистецьке оформлення обкладинки підпільної брошури П. Полтави "Концепція 
самостійної України і основна тенденція ідейно)політичного розвитку сучасного 

світу", що появилася  1949 р. 
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Титульна сторінка першого числа органу Української Головної Визвольної Ради 
(УГВР) «Самостійність», що появився  1946 р. Журнал видано на циклостилі, мав 

139 сторінок густого машинопису, на папері розміром 32х21  см. 
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Перша сторінка першого випуску підпільного бюлетеню — «Бюро інформації 

Української Головної Визвольної Ради (УГВР)» з квітня 1948. Впадає в очі на) 

швидкоруч зроблений заголовок бюлетеня, різьблений, мабуть, на дереві. 

"Друкарня УГВР ім. С. Петлюри", в якій друкувався цей бюлетень, мала тоді 

лиш один рід черенок, які бачимо на першій сторінці. Цей випуск мав лише 

                                                                   6 сторінок,  розмір 24X17 см. 

478 



 

Оформлення першої сторінки другого випуску підпільного бюлетеня «Бюро 

інформації Української Головної Визвольної Ради (УГВР)» з серпня 1948. Як 

видко на цій сторінці, друкарня вже мала три роди шрифтів і мистецький 

заголовок з власною емблемою (тризуб на схрещеному мечі та смолоскипі), 

з ініціялами мистця з правого боку. Бюлетень також побільшено — 16 стор., 

розмір   28х18  см.   Таким   розміром   вийшов   теж   третій   випуск   бюлетеня                                   

                                                                       на  31 стор.   друку. 
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Титульна сторінка брошурованого видання статті Осипа Дякова (О. Горнового) 
"Про свободу преси  в СРСР". Під заголовком є таке пояснення:  "Передрук  з 
журналу Української Головної Визвольної Ради (УГВР) «Самостійність»". Брошура 

була видана на циклостилі  й  мала 24 стор., без дати, розмір 20х15 см. 
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СПИСОК   СКОРОЧЕНЬ 

АБН — Антибільшовицький Бльок На� 

родів 

б. — біля 

БУД — Братство Українських Дер� 

жавників 

бул. — булавний  

бунч. — бунчужний 

ВБВ — Войско Безпєченства Вевнен� 

тшнеґо, польський відповідник військ 

МВД 

ВЗ УГВР — Великий Збір УГВР 

ВО — воєнна округа УПА 

ВП — Войско Польське 

вд. — відділ 

вих. — виховник 

віст. — вістун 

г. — гора 

ГК — Головне командування 

газ. — газета 

ген. — генерал 

ген.�полк. — генерал�полковник 

гол.— голова (установи) 

д. — д р у г  

деп. — депутат,  вибраний член рад. 

ради 

див. — дивися 

дів. — дівчина 

д�р — доктор 

єп.  —  єпископ 

журн. (жур.) — журнал 

з д. ст. — з датою старшинства 

ЗП УГВР — Закордонне Представниц� 

тво УГВР 

ЗУЗ — західні українські землі 

ЗУНР — Західня Українська Народня 

Республіка 

ім. — імени 

КГ — командування групи УПА, тобто 

відділів УПА одноіменної воєнної 

округи; командир групи УПА 

КГ 2 — командування  (командир) 

Львівської групи (ВО)  УПА, ("Буг") 

КГ 3 — командування (командир) Тер� 

нопільської групи УПА, ("Лисоня") 

КГ 5 — командування (командир) Дро� 

гобицької групи УПА 

КК — Карпатський крій 

КБП —  Корпус Безпеченьства Публіч� 

неґо, польський відповідник військ 

КҐБ 

КУК — Комітет Українців Канади 

к�р (ком.) — командир 

кан. — канонік 

канд. — кандидат 

канц. — канцлер 

кап.— капітан 

кул. — кулеметник 

комс. — комсомолець 

л. — ліс 

лейт. — лейтенант 

лік. — лікар 

м. — місто 

МВД — Міністєрство внутрєнніх дєл 

і назва підпорядкованої цьому міні� 

стерствові політичної поліції й полі� 

ційних військ 

МҐБ — Міністєрство ґосударствєнной 

бєзопасності і назва підпорядкова� 

ної цьому міністерствові  політичної 

поліції   й   поліційних   військ 

МО — Міліція Обивательска, польська 

поліція 

май. — майор 

митр. — митрополит 

міл. — міліціонер 

мін. — міністер 

НКВД — Народний комісаріят внут� 

рєнніх дєл,  давніша   назва   МВД 

НКҐБ — Народний комісаріят ґосудар� 

ствєнной бєзопасності, давніша наз� 

481 



ва МҐБ 

нач. — начальник 

но.— номер, число 

о .  — о те ц ь 

ОМҐБ — оперативний відділ МҐБ; від� 

    діл (отдєлєніє) МҐБ 

ОРМО — Охотніча Резерва Міліції 

Обивательскєй, допоміжні поліційні 

відділи з цивільного населення 

ОСУЗ — осередньо�східні українські 

землі 

ОУН — Організація Українських На� 

ціоналістів 

обл. — область 

окр. — округа 

орг. — організаційний 

ППР — Польська Партія Роботніча 

парт. — партизан, партизанський, пар� 

тизанка 

підп. — підпільник 

пов. — повіт 

повст. — повстанець 

політвих. — політвиховник 

полк. — полковник 

пор. — поручник 

пполк. — підполковник 

прис. —  присілок 

пров. —  провідник 

р. — ріка 

рай. — районовий провідник 

РО МВД — районовий відділ (отдєлє� 

ніє)  МВД 

РО МҐБ — районовий ВІДДІЛ МҐБ 

р�н — район 

рад. — радянський 

рой. — ройовий 

с. — село 

СБ — Служба Безпеки 

СВУ — Союз Визволення України 

СУЗ — східні українські землі 

СУМ — Спілка Української Молоді 
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секр. — секретар 

сел. —селянин 

серж. — сержант 

слід. — слідчий 

сот. — сотник 

сотен. (сот.) — сотенний 

ст. бул. — старший булавний 

ст. віст. — старший вістун 

стр. — стрілець 

стриб. — "стрибок",  вояк  "істрєбітє� 

льних   отрядов",   допоміжних   відді� 

лів   МВД  з   "місцевого"   населення 

для боротьби з підпіллям 

суд. — суддя, судовий 

ТВ — тактичний відтинок УПА 

ГВ 21 — Коломийський ТВ, ч. 21 

ГВ 22 — Станиславівський ТВ, ч. 22 

ТВ 23 — Долинський ТВ, ч. 23 

ГВ 24 — Дрогобицький ТВ, ч. 24 

ТВ 26 — Лемківщина ТВ, ч. 26 

ТВ 28 — Холмський ТВ, ч. 28 

УБП  —  Ужонд  Безпєченьства  Публіч� 

      неґо,   польський   відповідник  МҐБ 

УВО — Українська  Військова Організація 

УГА — Українська Галицька Армія 

УГВР — Українська Головна Визволь� 

       на Рада 

УНДО — Українське Національне Де� 

       мократичне Об'єднання 

УНР   —   Українська   Народня   Респуб� 

        ліка 

УПА — Українська Повстанська Армія 

УЦК — Український Центральний Ко� 

        мітет 

УЧХ — Український Червоний Хрест 

участ. — участковий (МВД) 

ФНЄ — Фронт Національної Єдности 

хор. — хорунжий 

хут. — хутір 

ЧА — Червона армія 

чот. — чотовий 



 

 

ПОКАЖЧИК 

А 

АБН — див. Антибільшовицький Б льок 

Народів 

Адигеї   —   220 

Азербайджан — 221, 223, 396 

"Акт  30 червня   1941   р."  — 393, 394, 

397,  459 

Алєксандров,  рад.  чиновник—212 

"Андрій", стр. — 451 

Андрусяк   Василь   ("Грегіт",   "Різун"), 

к�р ТВ 22 — 144, 373 

Андрушівка, с. Шумського р�ну — 272 

Анівка, с. Корецького р�ну — 328 

"Анна", УЧХ  Т3 — 371 

Антибільшовицький   Бльок   Народів  — 

(АБН) — 139, 245 

Антонівка, с.  Шумського  р�ну — 272, 

334 

Антоновець, хут. — 310 

Антопільський р�н Берест. обл. — 339 

Апостолюк, лейт. МВД — 443 

"Аркас", май, ВО 2 — 144 

Арламівська   Воля,   с.   Судововишнян� 

ського р�ну — 407 

Артимов — 444 

"Артем", ндр., ТВ 23 — 369 

Атаманюк Микола — 336 

Атаманюк  Михайло — 336 

Б 

"Б",   к�р   вд.   УПА   —   309,   315,   448, 

462�464 

"Б.", рой. — 309 

БРСР — див. Білоруська РСР 

БУД    —   див.    Братство   Українських 

Державників 

Бабин,  с.   Косівського  р�ну — 435 

Бабина, с.  Дрогоб. обл. — 452 

Бабин   Зарічний,   с.   Калуського   р�ну 

— 272 

Бабухів, с. Бурштинського р�ну — 441 

Базаров, лейт. МВД — 422 

"Базик",   стр.  — 431 

"Байда*, стр. — 432 

"Байрак", к�р вд. УПА — 465 

Баківці, с.  Новострілищанського р�ну 

— 272 

Балигород,   м.   Ліського   пов.   —   357, 

363 

Балин, с. Смотрицького р�ну — 303 

Баличі Подорожні, с. Стрийського р�ну 

— 319 

Бандера Степан— 152, 155, 375, 376, 

388,  394,  399, 400 

Бандрів, с.  Устрицького  р�ну — 306 

Банилів,   с.   Сторожинецьного  р�ну  —  460 

Баниця, с. Горлицького пов. — 461 

Барановський,  участ.  МВД  — 434 

Бардіїв, м. на Словаччині — 323 

Бардіївський пов. — 242 

Барилів, с. Лопатинського р�ну — 320 

Бариш, с. Бучацького р�ну — 446 

Бартатів, с. Городоцького р�ну Льв. обл.      

      — 257 

"Басейн", вд, УПА  (Відділ   УПА  "Ба� 

сейн")   —   330,   331,   418,   420,   447, 

452�454 

Басівка, с. Пустомитівського р�ну — 434 

Бахів, с. Закерзоння — 251 

Бахурі,   прис.   Ярославський  пов.   — 
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Башкіри — 223 

Баштанський р�н Миколаїв. обл. — 261 

" Б е й" ,  О П — 3 8 2  

Белеїв, с . Івано�Фр. обл. — 279 

Белей Анастазія — 288 

Белз,  м.   Грубешівсьного  пов.  — 348�350 

Белзець, с. Олеського р�ну— 197, 282 

Белзчина  —  347�348,  350,  355 

Белилуя, с. Снятинського р�ну — 432 

Бердихів, с. Яворівського р�ну — 408 

Берегомет,    с.    Вижницького   р�ну   — 

323. 409 

Бережани, м. Терноп. обл. — 166, 196, 

441, 443 

Бережанка,   с.   Орининського   р�ну  — 

294 

Бережанська окр. — 209 

Бережанський р�н — 169, 173, 276, 287, 

420, 422�423, 437, 441 

Бережниця, с. Калуського р�ну — 272 

Бережниця,   с.   Самбірського   р�ну   — 

456 

"Береза" ,  підп. — 44 1 

"Береза", сот., старш. школа "Олені" 

— 474 

"Береза" ,  стр. — 4 56 

Березина,  с.   Миколаївського  р�ну  — 

433 

Березів, с. Яблунівського р�ну — 441 

Березів Нижній, с. Яблунівського р�ну 

— 274, 436 

Березів Середній, с. Яблунівського 

р�ну — 274 

Березівка, прис. с. Колодіївки, Івано� 

Фр. р� ну — 1 98 

Березівці, ліс б. Синевідська Вижньо� 

го,  Скільського р�ну — 439 

Березка, с. Перемиського пов. — 251 

Березник, с. Свалявської окр. — 427,  448 

Березниця Велика, с. Микулинецького 

   р�ну —  183 
 

 

Берестейська обл.,  БРСР — 338�339 

Берестецький   р�н   Рівенської   обл.  — 410 

Бесарабія   —  206 

"Бескид",  зв . У ПА — 4 61 

Б єл яєв, май . РО МҐ Б — 43 5 

Биків,  с.  Дублянського  р�ну — 433 

"Бистриця", вд. УПА (Відділ УПА "Би� 

      стриця")  — 309. 42 2, 428, 4 32 

Бистриця, с. Підбузького р�ну — 435, 

437, 441 

Бишів, с. Єзупільського р�ну — 324 

Бібрський р�н Львів. обл. — 272, 286, 

289. 296, 311�312, 430, 438, 442, 

445�446,  459 

Біла Підляська, м. — 351 

Біла Розтока, г. Вигодський р�н — 321 

Білас  Іван, сел. — 346 

Білас Софія , сел. — 3 46 

Білас  Степан  — 342 

Білас Теодор, сел. — 346 

Білий Камінь, с. Олеського р�ну — 444 

Білина  Вел., с. Дублянського р�ну — 

449, 458 

Білиня, с. Шумського р�ну — 272 

Біличі, с.  Самбірського  р�ну — 442 

Білка  Болотна, с.  Поморянського р�ну 

—  2 9 0  

Білоберезка, с. Кутського р�ну — 440, 442 

Білобожницький  район  Тернопільської 

обл. — 172, 304, 336, 426 

Білоруси — 223 

Білорусь — 241, 362 

Білоруська   РСР — 204,  314 

Більшівцівський р�н, Івано�Фран. обл. — 

443, 451 

"Бір", сотен. УПА, ТВ 24 і 26 — див. 
Шишканинець   Василь,   сотен. 

Бірка, с. Яворівського р�ну — 454 

Бірча,   м.   Перемиського   пов.   —  252, 

355, 358 
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Бірчанщина — 357, 359 

Бітля, с. Боринського р�ну — 465 

"Блакитний", стр. — 318 

Блозів,  с.   Рудківського  р�ну — 327 

Блудни, с. Межигірського р�ну — 327 

Блюдники, с. Галицького р�ну — 210 

Бобелі, родина — 280 

Бобівці,   с.   Сторожинецького   р�ну  — 

327  

"Богдан", підп.,  р�н  Заболотів — 426 

"Богдан", окр.— 472 

Богородчани, м. Івано�Фр. обл. — 198, 

284 

Богородчанський   р�н   —   172,   209�210, 

     310, 313, 316, 432, 449, 458 

"Богун", стр. — 437 

Богун Іван, ім., Вд. УПА — див. Від� 

     діл  УПА ім. полк. Івана Богуна 

Боднаренко, рад. чиновник — 454 

"Бойовнік",  газ. — 254 

Боєвичі,    с.   Крукеницького   р�ну    — 

408 

Бойчук Василина — 185 

Бойчук Іван, сел. — 344 

Бойчук  Михайло, сел. — 443 

Бойчук Оля — 185 

Болехів, м. Івано�Фр. обл. — 435, 455 

Болехів, с. Долинського р�ну — 448 

Болехівський   р�н    Івано�Фр.    обл.   —     

    311�312, 314, 327, 338, 430, 439 

Болехівські  ліси,   р�н Долина — 311, 

313 

Боринський   р�н  Дрогоб.   обл. —  331, 

     418, 420�422, 432, 450, 458, 465 

Болмон, лейт. МҐБ — 435 

Боложинів, с. Олеського р�ну — 282 

Боложівка, с.  Шумського  р�ну — 272 

Бондаренко, суддя  — 213 

"Бондаренко", май. УПА, КГ 3—371 

Боратин, с. Брідського р�ну — 294, 316 

 

 

Боратин,   с.   Заболотівського р�ну   — 

167 

Бордуляки, с. Брідського р�ну — 436 

Бориничі, с. Новострілищанського р�ну 

— 272, 314 

Борислав, м. Дрогоб. обл. — 289 

Борисович  Володимир  —  210 

"Бородатий",   к�р   вд.  УПА. ТВ  22 — 

172 

Бортків, с. Краснянського р�ну — 444 

Бортник,  прис  Заболотівського  р�ну 

— 337  
Борусів,  с.  Новострілищанського   р�ну 

— 272       

Борщів, с. Заболотівського р�ну — 430 

Борщів, с.  Перемишлянського р�ну — 

290�291 

Борщівський  р�н Терноп. обл. — 333, 

439, 410 

"Боян", повс.  — 171 

Боянчук,   с.   Заставнівського   р�ну   — 

437 

Боярський Володимир —196 

Бранов, м., Словаччина — 242, 323 

Братство Українських Державників — 

(БУД) — 146 

Братківці, с. Стрийського р�ну— 286 

Брех Василь, сел.— 286 

Бринці Загірні, с. Новострілищансько� 

го р�ну — 272 

Бринці   Церковні, с.  Новострілищансь� 

кого р�ну — 272, 318 

Брідки, с. Заставнівського р�ну — 212 

Брідський р�н Львів. обл. — 162,  196, 

276,  294,  316,  327, 434,  436 

Броди, м. — 455 

Броди, с. Ратнівського р�ну — 322 

"Бродич",  сотен.,  ТВ  26 — 421, 461� 

462, 464 

Брониця, с. Дублянсьного р�ну — 440
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Брошнів,   с.   Калуського   р�ну   —   272, 

281,   425 

Брунари, с.  Горлицького  пов. — 461 

Брусниця,   с.   Вашковецького   р�ну   — 

448  

Брустурів, с. Косівського р�ну — 311, 

328,  433,  438 

Брухналь, с. Яворівського р�ну — 408 

Брюховичі,   м.  Львів,  обл.  — 291 

Бряза, с. — 327 

Брянська обл. — 304       

Бубнище,  с.  Сколівського  р�ну — 272, 

311 

Будьків, с.   Бібрського  р�ну — 459 

Буг, р. — 126, 348 

Бужок, с. Олеського р�ну — 282 

Буський   р�н   Львів.   обл.  —   186,  317, 

328,   337 

Бук, с. Ліського пов. — 463 

Букачівський р�н Івано�Фр. обл. — 171, 

287,  326,  410,  433,  438,  441 

Буків,   с.   Старосамбірського   р�ну   — 

280 

Буківське, с. — 342 

Буков, кап. МВД — 440 

Букова,  с.  Старосамбірського р�ну — 

281, 453 

Буковина — 244, 459 

"Булава", вд. УПА (Відділ УПА "Була� 

ва") — 329, 418, 421�422, 450, 456 

Бунів,  с.   Краковецького   р�ну  — 406, 

449 

"Буревій", повст. — 430 

Бурка Григорій — 209 

"Бурлай", кул. — 450 

"Бурлака", сотен., ТВ 26 — див.  Щи� 

      гельський  Володимир 

"Бурунда", лікар, Г 4 — 371 

Бурштин, м. Івано�Фр. обл. — 232 

Бурштинсьний р�н — 194, 293, 410, 441, 

     446  

"Буря",  підп.  —  441 

Буряк, рад. чиновник — 454 

Бусовисько, с.  Стрілківського р�ну 

281,  443 

Буховичі,  с. Крукеницького р�ну —  

    408 

Бухтівець, с. Надвірнянського р�ну   

     —317          

Буцків, с.  Микулинського р�ну —   

    438 

Буцуляк   Юрій   ("Криворіг"),   підп.— 

445 

Бучацький р�н Терноп. обл. —183, 277, 

424, 446 

Бучач, м. — 196 

Бучина, с. Підкамінського р�ну —   

     317 

Буща, с. Мізоцького р�ну — 288 

Буянів, с. Журавенського р�ну — 162 

"Бюро інформації Української Голов� 

ної Визвольної Ради", бюлетень — 

5, 7�8, 10, 13, 367, 381. 412�417, 466, 

478�479 

 

 

В 

"В", к�р вд. УПА — 313, 325. див. теж 

— Відділ УПА ім. Б. Хмельницького 

ВБВ (Войско Безпєченьства Вевнентшне� 

ґо) — 462 

ВП (Войско Польске) — 251�252, 341� 

359,   460465 

Вавринкевич, сел. — 343 

Ваврук Василь ("Ватюга"), май., пвх., 

Г 2 —143�144 
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Вага, с. Золотниківського р�ну — 293 

Вандишко  Михайло — 286      

"Ванька",  підп. — 429 

Ваньковичі, с. Рудківського р�ну — 318 

Вапляк, сел. — 343  

Варбіра Іван ("Олякс"), аґент— 184 

"Варка",  УЧХ — 169 

Варяж, м. Грубешівського пов. — 348 

Варцабяк Михайло, сел. 277 

Василенко, МҐБ — 433 

Василюк, ст. лейт. МВД — 424 

Васильчук Василь, сел. 186 

Васюта  Парашка — 288 

Васючин, с. Букачівського р�ну — 287 

Васючин,    с.   Войнилівського   р�ну — 

296 

Ватутін М. Ф., сов. ген. — 373 

"Ватюга",   май.,   пвх.   —  див.   Ваврук 

Василь 

Вахманка,   с.  Войнилівського  р�ну   — 

296  

Вашківський  р�н  Чернівецької обл. — 

315�316,  322,   328,   339�341,  448�449 

Вашківці, с. Шумського р�ну — 272 

Великий Буковець, г. хребет — 464 

Велині  Очі, С.  Ярославського  пов. — 

461 

Великоборківський р�н Терн. обл. — 197, 

287, 433, 443 

Великоглибочецький   р�н   Терноп.   обл. 

— 433�434 

Великомостівський  р�н  Львів.  обл. — 

296, 409 

Великополе, с. Янівського р�ну — 431 

Вербило Ксеня — 183 

Вербів, с. Підгаєцького р�ну — 443 

Вербівці,   с.   Заставнівського  р�ну  — 

449 

Вербіж, с. Щирецького р�ну — 204 

Вербіж В., с. Печенізького р�ну — 426 

"Вербовий", повст. — 169 

Вербський   р�н   Рів.   обл. —   273,   304, 

337,410 

Верес,  хут.  с.   Маєва,  р�н   Залізці  — 

  455  

Верецьке, с, Закарпат. обл.— 325 

Верисівка, с, Лемківщина — 460 

Верхня, с. Войнилівського р�ну —337, 

458 

Верхобуж,   с.   Підкамінського   р�ну  — 

334 

"Верховинець",   к�р   вд.   УПА — 419; 

див. теж — Відділ УПА ім. Б. Хме� 

льницького 

"Веселий", стр. — 313, 429 

Ветлина, с. Ліського пов. — 357, 464 

Вибори — 285�298 

Вибранівка,    с.     Новострілищанського 

р�ну — 272 

Вигодський р�н  Івано�Фр. обл. — 314, 

321,  335,  338,  447,  453 

Виділок,  г.  б.  с.  Сприня  Самбірського 

пов. — 486 

Виженка, с.  Вижницького р�ну — 440 

Вижлів, с.  Славського р�ну — 435 

Вижницький   р�н   Чернів.  обл. — 321, 

323�324,  409,  427,  433,  439�441,  443� 

445. 457 

Викоти, с. Стрілківського р�ну — 456 

Винники, с. Підбузького р�ну — 435 

Винниківський р�н, Львів. обл. — 196, 

435 

Виноград, с.  Івано�Фр. обл. — 330 

Виписки, с. Львів. обл. — 291 

Вироста Марія, сел. — 274 

Вислік Горішній, с. — 345 

Вислік Долішній, с. Сяніцького пов. — 

342, 345 

Височанка,   с.   Лемківщина   —   348 

Висоцьке, с.  Боринського р�ну — 422 

"Виходословенсьна правда", газета — 

253 
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Вихопні, с.  Жовківського  р�ну—322 

"Вихор", к�р вд. УПА, р�н Яблунів — 

438, 445 

"Вихор", стр. — див. Стасинець Зенон 

Виців, с. Стрілківського р�ну — 282, 

452 

Вичілки, с. Монастирецького р�ну — 

422 

Вишенька, с. Крукеницького р�ну — 

408 

"Вишитий"', полк. — див. Сидір Василь 

Вишків, с. Вигодського р�ну — 338 

Вишкіл, с. Закарпат. обл. — 340 

Вишнів, с. Букачівського р�ну — 326, 

358 

Вишнівчик, с. Поморянського р�ну — 

290 

"Вишня", повст. — 437 

Вишнівець, м. Терн. обл.— 442 

Вишня Остап — 253 

Вівсик Федір — 201 

Вівся, с. Козодавського р�ну — 448 

Відділ УПА "Басейн" — див.  "Ба� 

сейн", вд. УПА 

Відділ УПА "Бистриця" — див. "Бис� 

триця", вд. УПА 

Відділ УПА "Булава" — див. "Була� 

ва", вд. УПА 

Відділ УПА "Вовки" — див. Грубешів� 

ський  курінь УПА 

Відділ УПА "Галайда" — див. "Галай� 

да", курінь УПА 

Відділ УПА "Дзвони" — див. "Дзво� 

ни", курінь УПА 

Відділ УПА "Дністер" — див. "Дніс� 

тер", вд. УПА 

Відділ УПА "Гуцули" � див. "Гуцули", 

вд. УПА 

Відділ УПА "Журавлі" — див.  "Жу� 

равлі", вд. УПА 

Відділ УПА "Залізні" — див.  "Заліз� 

ні", вд. УПА 

Відділ УПА ім. Богдана Хмельницько� 

го (Хмельницький Богдан, ім., вд. 

УПА) — 325, 329, 331, 419�422 

Відділ УПА ім. Івана Богуна (Богун 

Іван, ім., вд. УПА) — 311, 328, 424, 

428, 433 

Відділ УПА ім. Михайла Колодзінсько� 

го (Колодзінський Михайло, ім., вд. 

УПА) — 311, 313, 317�319, 418, 420, 

424�428. 435, 437, 439. 452 

Відділ УПА "Лебеді" — див. "Лебе� 

ді" , вд. УПА 

Відділ УПА "Леви" — див. "Леви", со� 

тня УПА 

Відділ УПА "Летуни" — див. "Лету� 

ни",  вд. УПА 

Відділ УПА "Месники" — див. Посян� 

ський курінь УПА 

Відділ УПА "Наддніпрянці" — див. 
"Наддніпрянці", вд. УПА 

Відділ УПА "Непоборні" — див. "Не� 

поборні", вд. УПА 

Відділ УПА "Опришки" — див. "Оп« 

ришки", вд, УПА 

Відділ УПА "П." — див. "П." вд. УПА 

Відділ УПА "Підкарпатський" — див. 
Підкарпатський Курінь УПА 

Відділ УПА "Рисі" — див. "Рисі", ВД. 

УПА 

Відділ УПА "Сивуля" — див. "Сиву� 

ля", вд. УПА 

Відділ УПА "Сірі" — див. "Сірі", сот� 

ня УПА 

Відділ УПА "Смертоносці" — див. 
"Смертоносці", курінь УПА 

Відділ УПА "Стріла" — див.  "Стріла", 

вд. УПА 

Відділ УПА "Сурма" — див.  "Сурма", 

вд.  УПА 
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Відділ  УПА "Сурмачі" — див. "Сурма� 

чі", вд. УПА 

Відділ  УПА "Хорти," — див.  "Хорти", 

вд.  УПА 

Відділ   УПА   "Чорні   Чорти"   —   див. 
"Чорні Чорти", вд.  УПА 

Віжомля, с. Яворівського р�ну — 408 

Вільгір, с. Здолбунівського р�ну— 297 

Вілька    Роснівська,   с.    Краковецького 

р�ну — 406 

Вільків, с. Здолбунівського р�ну — 294 

Вільхівці, с.. Гусятинського р�ну — 425 

Вільхова, с. Войнилівського р�ну —  298 

Вільховець, с. Бібрського р�ну — 286, 

430 

Вільшаник,    с.   Самбірського    р�ну — 

330,  334, 420 

Вільшаниця, б. с. Монастирець Жура� 

венського р�ну— 162 

Вільшаниця,   с.   Яворівського   р�ну   — 

408 

Вінниччина — 142 

Вінтонюк Петро — 336 

Вірмени — 223 

Вістова, с. Калуського р�ну — 272, 281, 

305, 454 

"Вітер", стр. — 432        

Вітовський Дмитро, полк. — 17) 

Вітовський  Олег ("Зміюка"),  пор., к�р 

ТВ 24— 171 

"Власівці" — 385 

Вовк Василь — 198 

Вовк Олекса — 198 

"Вовки",   вд.   УПА   —  див.   Грубешів� 

ський курінь УПА 

Вовків, с. Сокільницького р�ну — 277, 

291 

Вовча Гора, с.  Краковецького р�ну — 

406  

Вовче, с. Турківського р�ну — 424 

Вовчухи, с.  Городоцького р�ну — 448 

Водники, с. Єзупільського р�ну — 330, 

419 

Возна Настя — 256 

Войнилівський   р�н   Івано�Фр.   обл.   — 

295�296,   337�338,   442�443,   451,   454, 

458�459 

Войско   Безпеченьства   Вевнентшнеґо  — 

див.  ВБВ 

Войско Польске — див. ВП 

Войславичі, с. Грубешівського пов. — 

343 

Войтикевичі, с. Рівен. обл. — 321 

Войтович Параска — 295 

Войцов Еміліян, МВД — 449 

Волинська обл. — 160,   178,  197, 201, 

203, 205, 211, 273, 282, 288�289, 291, 

321�322, 385   Див. теж  Волинь 

Волиняк Марія — 275�276 

Волинь — 163, 243, 289, 372, 378, 394� 

395, 400, 459 

Волиця    Барилова,    с.    Лопатинського 

р�ну — 320 

Волиця  Радванецьна,  с.  Сокальського 

р�ну — 162 

Воловецький  р�н  Закарп.  обл. — 340 

Володавщина — 350 

Володимир Волинський, м. Волин. обл. 

— 160 

Володна, с. Поморянського р�ну — 287 

Володники, с. Бібрського р�ну — 272 

Волоки, с. Вашківецьного р�ну — 444 

Волосів, с. Ланчинського р�ну — 325, 

330  

Волостків, с.  Судовишнянського р�ну  — 

407 

Волосянка,   с.  Стрілківського   р�ну   — 

281 

Волосянка, с. Устрицького р�ну—453 

Волосянка   Велика,    с.    Устрицького 

     р�ну — 421 

Волоська Кобильниця, с. Ярославсько� 

го пов. — 461 
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Волосько, с. Закарпат. обл. — 427 

"Волох". ОП  —371 

Волохи,   с.   Заболотцівського   р�ну  — 

434       

Волошин Ростислав ("Павленко",    

      "Горбенко"), — член УГВР — 6,    

      142, 403, 405 

Волошинове,   село   Старосамбірського 

р�ну — 281 

Волошинове, с. Стрілківського р�ну — 

231 

Волошинюк Параска — 194 

Волощина, с. Бібрського р�ну — 272 

Волуйки, с. Олеського р�ну — 444�445 

Воля   Велика,  с.  Миколаївського  р�ну 

— 317 

Воля Горянська, с. Ярославського пов. 

— 357 

Воля Довголуцька, с. Сколівського р�ну 

— 272 

Воля   Жовтанецька,   с.   Куликівського 

р�ну — 209 

Воля Крецівська, с. Перемиського пов. 

— 358 

Воля Нижня, с, Лемківщина — 345 

Воля Петрова, с, Лемківщина — 345 

Воляник Василь ("Чумак"), стр. — 431 

"Волянський" — див. Полтава П. 

Вольчак Дмитро — 347 

"Ворон", підп. — 449 

"Ворон", повст. — 430 

"Ворон", проп. — 371 

"Ворон", стр. — 437 

"Ворона", к�р вд. УПА, р�н Бориня — 

450 

"Ворона", повст. — 434 

"Вороний",  полк. КГ 2 — 143, 369 

Ворохта, с. Жаб’ївського р�ну — 423, 

426, 448 

Воскресінці, с. Войнилівського р�ну — 

296 

490

Воютичі, с. Самбірського р�ну — 337 

"Вуйко", повст. — 276 

Вуйковичі, село Судововишнянського 

р�ну — 407 

"В'юн", підп. — див. Підгайний Ярос� 

лав                 

В'язівниця, с.  Ярославського пов. — 356 

Вяцковичі, с. Самбірського пов. — 459 

 

Г 

"Г", к�р вд. УПА — 309, 311�314, 316 

342 

Габківці, с. Ліського пов. — 357 

Гавареччина, с. Олеського р�ну — 282 

Гаварецький  ліс — 445 

Гавичец Гнат, сел. — 292 

"Гавриш", май., лікар — 144 

Гаї, с.  Винниківського р�ну —  196 

Гаї, с. Залізцівського р�ну — 453 

Гаї  Підковецькі,  село   Підкамінського 

р�ну — 196, 322 

Гаї   Нижні,  с.   Дрогобицького   р�ну  — 

142, 355 

Гаї  Старобрідські,  с.  Брідського  р�ну 

— 327 

"Гайворон", пвх. — 426 

Гайвороння,   с.   Золотниківського   р�ну 

— 291 

Гайок, прис. с. Куропатники, р�н Бе� 

режани — 422 

"Галайда", курінь УПА (Відділ УПА 

"Галайда") — 449 

Галас Микола, сел. — 343 

Галас Юрій, сел. — 343 

Галицький р�н Івано�Фр. обл. — 171� 

172, 210, 275, 324, 419, 430�432, 438, 

441, 446, 452 

Галич, м. — 172, 320, 330. 419, 422,  

      446 

Галичина— 303, 372, 378, 400 



"Галичина", дивізія — 400 

Гандюк  —  434  

Ганьковичі,   с.   Крукеницького  р�ну— 

408 

Гарасим, сел. — 343 

Гармаш Анна — 258 

Гасин Оленсандер ("Лицар"), полк.— 

382 

Гвізд, с. Солотвинського р�ну — 419 

Гвоздецька гора, Івано�Фр. обл. —   

    329 

Геленків,  с.  Козівського  р�ну — 443 

Генетій Тимко, сел. — 292 

Гербутів,   с.   Більшівцівського   р�ну   — 

443 

Гериня, с.  Болехівського р�ну — 439 

Германовичі, с. — 344 

Гетьманці — 401 

Гдешичі,  с.  Добромильського   р�ну — 

436 

Гиновичі,   с.   Бережанського   р�ну   — 

447 

Гільсьне, с, Лемківщина — 352 

Гіральтовці, м., Словаччина — 242, 323 

Гірне, с. Сколівського р�ну — 272 

Гладишів,  с.  Горлицького пов. — 359 

Глинки, с. Ланчинського р�ну — 330 

Глинки, село Здолбунівського р�ну — 

294, 297 

Глинянський   р�н   Львів.   обл.   —   201, 

291. 310, 312, 315 

Глібовичі,   с.   Перемишлянського   р�ну 

— 290 

Глібовичі Великі, с. Бібрського р�ну — 

272, 286,  289 

Гладун Анна — 335 

Гловін,  рад.  чиновник — 257 

Глушка, прис. с. Торське, р�н Заліщики 

— 437 

Глушків, с. Городенського р�ну — 429 

Глядки, с. Сербського р�ну, обл. Рівне 

— 304    

Гнедичі,   с.   Добромильського   р�ну  �� 

453 

Гнидова, с. Козлівського р�ну — 443 

Гнила, с. Боринського р�ну — 331 

Гниловоди,   с.   Золотниківського   р�ну 

— 440 

Гнідицька  Софія,  сел. — 293 

Гніздецький р�н  Івано�Фр. обл.— 410 

Гніздичне,   с.   Вишнівецького   р�ну   — 

442 

Гнійниці, с. Краковецького р�ну — 406 

Годині, с. Мостиського р�ну — 407 

Гозіїв, с.  Болехівського р�ну — 338 

Голибіск, с.  Шумського р�ну — 272 

Голинь, с. Калуського р�ну — 272, 430 

Голобський р�н Волин. обл. —  195 

Голови, с. Жаб’ївського р�ну — 427 

Гологори, с. Краснянського р�ну — 283 

Гологуз, участ. МВД — 431 

Голод — 12, 207, 298, 364, 409 

Голодівка,    с.   Судововишнянського 

р�ну — 407 

"Голуб", підп. — 448 

Голубець,   с.   Підкамінського   р�ну  — 

337 

Гончарук О. — див.  Дяків  Осип 

Гораєць, с.  Любачівського пов. — 251 

Горбаль Марія — 286 

"Горбенко"  —  див.   Волошин   Ростис� 

    лав 

"Гордий" — див.  Никуряк  Іван 

Гординя, с.  Дублянського р�ну — 422 

Гориславичі, с. Крукеницького р�ну — 

408 

Горінчево, с. Хустської окр. — 458 

Горлицький пов. — 253, 359, 461�462 

Горний Іван, сел.. — 274 

Горновий Осип — див.  Дяків  Осип 
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Городенський   р�н   Івано�Фр.   обл.   — 

165, 258, 355, 410, 425, 429 

Городище, с., Івано�Фр.  обл. — 329 

Городище, с. Козлівського р�ну — 450 

Городище,  с.  Новострілищанського 

р�ну — 317 

Городище Цетнарське, с. Ходорівсько� 

го р�ну — 453 

Городовиця,  с.   Пустомитівського р�ну 

— 434 

Городоцький  р�н Львів. обл. — 257, 

324,  327, 426�427, 430,  448 

Городьків,  с.   Войнилівського   р�ну  — 

296 

Горохівський  р�н   Волин. обл.   186 

Горохолина,  с.  Богородчанського  р�ну 

—  172,  316 

Гостів, С. Отинійського р�ну — 450 

Гошани, с. Рудківського р�ну — 445 

Гощанський р�н Рівен. обл. — 183, 196, 

305, 432 

Грабенко, рад. чиновник — 257 

Грабів, с. Рожнітівського р�ну — 422 

Грабівка,  с.  Печеніжинського  р�ну — 

283, 309, 319, 322 

Грабова, с. Олеського р�ну — 282 

Грабовець,   с.  Богородчанського   р�ну 

— 316 

Граді, с. Колківського р�ну — 172 

Гребенне,   с.   Томашівського   пов.   — 

358 

"Грегіт", полк.— див. Андрусяк Василь 

Греч Степан — 284 

Гречуха М. — 209 

"Грибок", підп. — 334 

Григорів, с. Войнилівського р�ну — 296 

Гримайлівський р�н Терн.  обл.— 321, 

326 

Гринівка, с. Богородчанського р�ну — 

310, 313. 441 

Гринівка, с. Товмацького р�ну — 283 

Гринчук — 446 

"Гринь", сотен.— див.  Стебельський 

Степан 

Гриньків, прис. — 313 

Гриньох Іван, о. д�р, член УГВР — 474 

Грицеволя,  с.  Лопатинського  р�ну — 

162  

"Гриць",  к�р  вд.   УПА,  р�н   Жаб'є  — 

  451 

"Грізний", підп. — 279 

Грімно, с. Комарнівського р�ну — 434 

"Грім", заст. сотен., ТВ 26 — 252 

"Грім",  май. — див. Твердохліб  Ми� 

кола 

"Гріша",  підп. — 426 

Грозьова, с. Перемиського пов. — 463 

Грозьова,   с.   Стрілківського   р�ну — 

281, 344 

"Громенко", сот. — див. Дуда Михай� 

ло 

Грубешів,  м.  Люблинського   воєв.  — 

239, 252, 343, 358 

Грубешівський     курінь     (відділ     УПА 

"Вовки";   "Вовки",  вд.  УПА) — 356 

Грубешівський   пов.   —  343,   348,   350, 

356�357 

Грузини — 219, 223, 396    

Грушатичі,   село   Новострілищанського 

р�ну — 272 

Грушевський, рад.  чиновник — 320 

Грушка, с. Отинійського р�ну — 258 

"Грушка", стр. — 313, 450 

Губич Іван — 343 

Гудава. с. Хирівського р�ну — 447 

Гузьків Петро — 209 

"Гук", пор.,  УПА�Південь — 382 

Гуменне, м., Словаччина — 242, 323 

Гураль Василь, повст. — 432 

Гурби, с. Рівн. обл. — 160,  168, 251� 

252 

Гусак, рад. чиновник — 447 
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Гусаків, с. Крукеницького р�ну — 408 

Гусятинський р�н Терн. обл. — 422, 425 

Гута, прис. Солотвинський р�н — 429 

Гута, с. Солотвинського р�ну — 318 

Гута Полонична, с. Буського р�ну — 317 

Гутиська, с. Івано�Фр. р�ну — 314, 318, 

442 

"Гуцули", вд. УПА (Відділ УПА "Гуцу� 

ли"), ТВ 21 — 319, 323, 325, 329 

Гуцулівка, с. Коломийського р�ну — 

198,  434 

Гуцуляк, о. — 350 

Гуцульщина — 159, 165, 190 

 

Ґ 

Ґерард, полк. ВП — 463 

"Ґлос Люду", газета — 253 

"Ґонта", к�р вд. УПА — 325; див. теж 

— "Рисі", вд. УПА 

"Ґонта*. к�р вд. УПА — 419; див. теж 

— "Дзвони", курінь УПА 

Д 

"Д.". к�р вд. УПА — 321; див. теж — 

"Опришки",  вд.  УПА 

Давидівці, с. Кіцманського р�ну — 437 

Далешева,   с.   Чернелицького  р�ну  —  424 

Дальнич, с. Жовківського р�ну — 322 

Данилюк Іван, сел. — 334 

Данильче, с. Рогатинського р�ну — 290 

Данілов,  кап.  МВД — 439 

Данко Василь, стриб. — 454 

Дебеславці, с. Коломийського р�ну — 

196, 309, 432 

Дев'ятники,    с.    Новострілищанського 

р�ну — 272 

Дедеркальський р�н Терн. обл. — 336, 

     436�437 

Дейнека, МВД — 424 

Делева Мостиська, с.  Єзупільсько� 

го р�ну — 455 

Демидівський  р�н  Рівен.  обл. —  185� 

186, 410 

Демидівські Діброви, р�н Козин — 453 

Демня Ляховицька, с.  Журавненсько� 

го р�ну — 444 

"Демократ", орган Словацької ДП — 

253 

Демня, с. Жидачівського р�ну — 312 

Дем'янка �Наддністрянська,   с.   Жида� 

чівського р�ну — 448 

Денисів, с.  Козлівського р�ну — 438, 

450 

Деражненський р�н Волин. обл.— 195 

Держків,   с.   Миколаївського   р�ну  — 

275 

Деркач Михайло — 209 

Дерманський ліс, р�н Острог — 334 

Дермань, с. Острозького р�ну — 334 

Джурів,   с.   Городенківського   р�ну  — 

258 

"Дзвони",    курінь   УПА    (відділ   УПА 

"Дзвони"),   ТВ   22   —   309,   311�314, 

316, 318�320, 418�420 

"Дзєннік   Жешовскі",   газета  —   252� 

253 

"Дзєннік Жолнєжа", газета — 239 

"Дзєннік Польскі", газета — 253 

Дзюба Іван, сел. — 296 

Дзюбай Анна, сел. — 349 

Дзювковец, г. — 464 

Дзюрдєв, с. Ліського пов. — 463 

Дивинсьний р�н Берестейської обл. — 

282 

Дидятичі, с. Судововишнянського р�ну 

— 407 

Динів, м. Перемиського пов. — 461 

Дички,  с.   Рогатинського  р�ну —  194, 

290 

Дичків, с. Журавненського р�ну �1�315 

"Діброва", рой. — 356 
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Діброва, с. Грубешівського пов. — 358 

Дібча, с. Любачівського пов.— 348 

Дідьковичі, с. Антопільського р�ну, Бе� 

     рест. обл. — 339 

Дмитре, с. Щирецького р�ну — 204 

"Дмитро", СБ — 371 

Дмитровичі,  с.  Судововишнянського 

р�ну — 407 

Дніпро�Бузький  канал  — 241, 282 

Дністер", вд. УПА (Відділ УПА "Дні� 

стер") — 319, 321, 324, 328 

Дністрик Горішній, с. Стрілківського 

р�ну — 282 

Добра, с.  Перемиського  пов. — 355, 

357, 461 

Добра, с. Ярославського пов. — 342 

Доброводи,    с.   Козинського   р�ну    — 

197, 284 

Добрівляни,  с.  Івано�Фр.  р�ну —  166, 

256 

Добрівляни, с. Калуського р�ну — 272,   

    451 

Доброгостів, с.  Дрогобицького р�ну — 

421 

Добролівка б.  Щурович,  р�н  Лопатин 

— 162 

Добромиль, м. Дрогоб. обл. — 460 

Добромильський  р�н —  178, 410,  423, 

428, 436, 444�446, 453 

Добростани, с. Львів. обл. — 445 

Добротів, с, Івано�Фр. обл. — 325     , 

Добряни, с. Городоцького р�ну — 324 

Добряни, с.  Рудківеького р�ну — 317 

Добряни, с. Щирецького р�ну — 284 

Добряничі, с, Львів. обл. — 291     

Добрянський Василь, сел. — 346 

Добрянський Володимир — 347 

Добрянський Іван — 347 

Довбенко, рад. чиновник — 324 

"Довбуш", кур. УПА — 443 

"Довбуш", підп. — 440 

Довга, с . Войнилівського р�ну —     

   442 

Довга Калуська, с. Калуського р�ну — 

     272 

Довге, с, Підбузького  р�ну — 444  

Довге, с. Стрийського р�ну — 457 

Довженський р�н Кам'ян.�Поділ. обл. 

    — 290 

Довжиця, с. Лемківщина — 357 

Довжиця, с . Колківського р�ну —    

    201 

Довжнів,   с.   Грубешівського  пов.   — 

     343 

Довжок, хут. б. с. Башківці Шумсько� 

го р�ну — 314 

Договір про взаємний перехід кордо� 

       нів, між СРСР і ЧСР — 242 

Долежівці, с. Сяніцького пов. — 342 

Долина, м. Івано�Фр. обл. — 327, 309, 

426, 425, 433, 456 

Долинський р�н — 163, 279, 281, 309, 

312�313, 315�316, 431, 441, 448, 453, 

456 

Долиняни, с. — 257 

Долішний Михайло, сел. — 172 

Долобичівський ліс,  пов.  Грубешів — 

357 

Донбас — 192, 406�409 

Дора, с. Яремчанського р�ну — 422 

Дорфельд, с.  Львів. обл. — 284 

Дорогів, с, Галицького р�ну — 430 

Дороговиже,   с.   Мииолаївського   р�ну 

— 435 

"Дорош", підп. — 170 

Драганчук Василь — 197 

Драганько, нач. стриб. — 441 

Дражниця, с. Чернів. обл. — 165 

Драчинці,  с.   Вашківцівського   р�ну — 

      ЗІ5 

Дречевич,  рад. чиновник — 437 

Дробовська Марія, сел, — 349 
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Дробовська Юліяна, сел. — 349 

Дробовський  Кирило, сел. — 349 

Дрогобицька обл. — 142, 162, 166, 169, 

178, 198, 204, 231, 251�252, 256, 272� 

273, 275�276, 280�297, 306, 309, 311� 

312, 315, 317�319, 321�323; 325�326, 

328; 334�335, 385, 407�408, 410, 415, 

418�437, 441�442, 444�460, 465 

Дрогобицький р�н — 421 

Дрогобич, м. — 306, 456 

Дроздовичі, с. Городоцького р�ну — 

430       

"Дружинники", стриб. в Закарп. обл. 

— 340 

"Дуб", к�р вд. УПА — 418; див теж — 

"Опришки", вд. УПА 

"Дуб", повст. — 433 

Дуб, с. Рожнітівського р�ну — 423 

"Дуб", стр. — 312 

Лубенський   р�н   Рівен.   обл.  —   186 

Дубина, прис. Сокальщина — 305 

Дубина Гриць — 196 

Дубівці, с. Єзупільського р�ну — 317 

Дублянський  р�н Дрогоб. обл. — 422, 

433, 440, 449450, 458 

Дубно, м. Рівнен. обл. — 205, 273 

Дубове, с. Закарпат. обл. — 340 

Дубовиця,   с.  Войнилівського   р�ну  — 

459 

Дубрилівка,  прис. с.  Щуровичі  Лопа� 

тинеького р�ну — 422 

Дуброва, с. Богородчанського р�ну — 

284 

Дуб'є, с. Брідського р�ну — 434 

Дуда  Михайло ("Громенко"), сот.,  

    ТВ26 — 143, 460�461 

Дудидра, нач   стриб. — 440 

Дудко, рад. чиновник — 454 

Дуліби,   с.   Новострілищанського   р�ну 

— 272 

Дульки, прис. с. Лани Бібрського р�ну 

— 446 

"Дума", повст.—322 

Дунаївці, м. — 290 

Дутчак Микола — 322 

Дутчак, участ. МВД — 439 

Дутчак Пилип, сел. —� 292 

Дядьківці,   с.   Коломийського   р�ну   — 

453       

  Дяк Анна, сел. — 351 

  Дяків   Осип   (Гончарук   О.,   Горновий 

       Осип), сот., член УГВР — 5�6, 8, 10� 

11, 13, 79, 92, 94, 214, 246, 362, 480 

Е 

Е. Г., май. ВП — 237 

Елеонорівка, с. Гримайлівського р�ну 

— 

328 

Емельна, с.  Колківського р�ну — 288 

"Ехо Кракова", газета — 239 

Є 

Єременко, МВД — 456 

Єзупільський   р�н    Івано�Фр.   обл.    — 

274, 317, 324, 330, 419, 455, 457 

Ж 

Жабиня, с. Козівського р�ну — 452 

Жаб'є,  м.  Івано�Фр. обл. — 423. 426, 

448 

Жаб’ївський р�н Івано�Фр. обл. — 311, 

   423,   427�428,   433�434,   441,  446,   

    447, 451 

Жабокряки, с. Новострілищансько� 

    го р�ну — 272 

Жаборники Великі, с. Волин. обл. — 

205 

Жадова Стара, с. Чернів. обл. — 184 

Жаров, участ. МВД—445 

Жванчик,   м.  Довженського   р�ну   Ка� 

м'янець�Под. обл. — 290 
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Желдець, с.  Кам'янка�Струмилівського 

р�ну — 209 

Желехів, с. Милятинського р�ну — 318 

Женів, с. Глинянського р�ну — 310 

"Жест",  лісгосп. —. 371 

"Жечпосполіта", газета — 253 

Жидачівський р�н Дрогоб. обл. — 256, 

287, 290, 295, 312, 326, 335, 446�448, 

452, 455,460 

Жидовичі, с. Львів. обл. — 291 

Жирова, с. Жидачівського р�ну — 287, 

447   

Житин,  с. Олександрійського р�ну — 

459 

Житомирська обл. — 305, 338 

Жнятин, с. Грубешівського пов. — 350 

Жовква, м. Львів. обл. — 160 

Жовківський р�н — 316, 322, 409 

Жовтанці,   с. Великомостівського р�ну 

— 296 

Жовчів, с. Львів. обл. — 283 

Жовчів, с. Рогатинського р�ну — 283 

Жолобки, с. Шумського р�ну — 272 

"Жук", віст. — 428 

Жук Микола, сел. — 450 

Жуков, слід. МВД — 429 

Жуличі, с. Золочівського р�ну — 447 

Журавків, с. Журавненського р�ну — 

251 

"Журавлі", вд. УПА (Відділ УПА "Жу� 

равлі") — 309, 315, 433, 439, 447�449 

Журавне, с. Журавенського р�ну — 

      447          

Журавненський р�н Дрогоб. обл. — 

162, 284, 288, 293/309�310, 312, 315, 

319, 323, 325, 337, 410, 444, 456, 460 

Журавне, м. — 289, 310 

Жураки, с. Солотвинського р�ну — 

282, 322 

Журів, с. Войнилівського р�ну — 29S 

З 

ЗУЗ — див. Західні Українські Землі 

ЗУНР — див. Західньо�Українська На� 

родня  Республіка 

Забара, с. Терноп. обл. — 310 

Заболотів, м. Івано�Фр. обл. — 435 

Заболотівський   р�н   —   410,   424,   426, 

428,   430.  449 

Заболотівці, с. Жидачівського р�ну — 

290, 455 

Заболотов, нач. РО МҐБ — 435 

Заболотцівський    р�н      — 167, 322, 

326, 328�329, 331. 337, 434 

Забугай,   с.  Которини  Журавенського 

р�ну — 162 

Завада Остап — 338 

Завадівський ліс, Волин. обл. — 160 

Завадка, с. Лемківщина — 358 

Завадка   Борсувець,  с.   Ліського   пов. 

— 461 

Завадка   Морохівська,    с.   Сяніцького 

пов. — 345, 347 

Завидовичі,   с.   Городоцького   р�ну  — 

427 

Завидче, с. Лопатинського р�ну — 320 

Завій,   с.   Перегінського   р�ну — 282� 

283, 316, 322, 342 

Загайці,   с.   Дедеркальського   р�ну   — 

437 

Загвіздя, с. Лисецького р�ну — 316 

Загвіздь, с. Івано�Фр. р�ну — 442 

Загірці,   с.   Дедеркальського   р�ну   — 

436 

Загір'я, с,   Лемківщина   —  345,   347, 

462 

Загочев'я, с. Ліського пов. — 463 

Задільське, с . Боринського р�ну —   

    450 

Зайлин Гершко, участ. НКВД — 428 

Зайцев, кап. — 312 
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Зайчики, с. Сатанівського р�ну Кам'я� 

нець�Поділ. обл. — 302 

Закарпатська   обл.   —   244,   273,   325, 

    331,  338�340,  426�427,  449,  452,  458 

Заланів, с. Рогатинського р�ну — 289 

Залізниця, с. Крем'янеччина — 223 

"Залізні",   вд.  УПА  (Відділ   УПА  "За� 

лізні") — 330�331 

"Залізняк", сотен., р�н  Колки — 172 

"Залізняк',  к�р  вд.  УПА — 427,  436; 

див.   теж   — Відділ   УПА   ім.   Івана 

Богуна 

"Залізняк", підп. — 276 

"Залізняк", стр. — 317 

Залісецький  р�н  Терноп.  обл. — 453, 

455 

Залісся, с. Ярославського пов. — 355 

Залісці, с. Шумського р�ну — 272 

Заліщицький р�н Терноп.  обл. — 410, 

427 

Залужжя, с. Яворівського р�ну — 408 

Залужний, участ. МВД — 444 

Зялуква, с. Галицького р�ну — 441 

Замістя, м. — 358 

Замістя, с. Вашковецького р�ну — 441 

Заплата, с. Перегінського р�ну — 428 

Заподрини, б. с. Буянів Журавенсько� 

го р�ну — 162 

"Запорожець", підп. — 440 

Зарваниця,   с.  Золочівського  р�ну — 

324 

Заривинці, с.   Бучацького  р�ну — 424 

Заріка, с. Куликівського р�ну — 286 

Заставна, м. Чернів. обл. — 212 

Заставне,   с.   Ярославського   пов.   — 

343, 353 

Заставний Олекса, сел. — 343 

Заставнівський   р�н   —  212,  438,  445, 

448 

Затварниця,  с. Ліського  пов. — 351, 

464 

Затока ,с. Янівського р�ну — 444 

Західні   Унраїнські   Землі   (ЗУЗ)    — 

     399, 409, 449, 459 

Західня Лемківщина — 460 

Західня Україна — 406 

Західньо�Українська   Народня   Респуб� 

     ліка (ЗУНР) — 392 

Заяць Дмитро, сел. — 343 

Збаразький   р�н   Терноп.   обл.   —   272, 

337, 442 

Збоїська, с, Львів. обл. — 232 

Зборівський  р�н  Терноп.  обл. — 431, 

454, 456 

Звенигород, с. Бібрського р�ну — 438 

Здишів,   с.  Кам'янка�Бузького   р�ну   — 

205 

Здолбунівський р�н Рівнен. обл. — 294, 

297 

Зелена, с. Жаб’ївського р�ну — 446 

Зелена,    с.   Надвірнянського   р�ну  — 

319 

"Зелений", підп. — 445 

Зелений Д., підп. — 276 

Зелені  свята — 459�460 

Зеленів, с. Вашківського р�ну — 238 

Зеленче,   с.  Нестеровецького   р�ну — 

294 

Зендровська Марія — 337 

"Зенко", к�р вд. УПА — 437;   див. теж 

—  Відділ УПА   ім.   Михайла   Коло� 

дзінського 

"Зенон", стр. — 144 

Зіболки, с.  Куликівського р�ну — 252 

Зібранівна, с. Заболотівського р�ну — 

428 

"Зміюка",   пор. — див.  Вітовський Олег 

"Зозуля", стр. — 429 

Зозулі, с. Золочівського р�ну — 326 

"Золотар", обл. — 143 

Золотковичі,   с.   Мостиського  р�ну  — 

408 
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Золотниківський р�н Терноп. обл. — 

287, 291, 293, 297, 409, 437, 440 

Золотопотіцьний р�н Терноп. обл. — 

410 

Золочівський  р�н  Львів,  обл. —  196� 

197, 324, 326�327,  446�447 

Зуб'як Василь   стр.— 168 

І 

Іберка, с. Шумського р�ну — 272 

Іваники, с. Краковецького р�ну — 406 

Іваничівський р�н Волин. обл. — 282, 

289 

Іванівці, с. Ланчинського р�ну — 424, 

428, 439 

Івано�Франківськ (Станиславів), м. — 

198, 252, 289, 314, 317, 320, 457 

Івано�Франківська обл. — 163, 165�168, 

277, 279�284, 287�288, 290, 292�296, 

309�314, 316, 318�319, 321, 324. 327, 

330�331. 334�338, 385, 418�440, 

442�459 

Івано�Франківський р�н— 165�166, 168, 

172, 210, 275, 279, 287, 314�316, 319. 

323, 419, 425, 432. 438, 440, 442, 459 

Івахнюк Антін — 9, 14 

"Івашко". підп.— 443 

"Ігор". підп. — 430 

"Ігор", пор., пвх. —143 

"Ідея і чин", журнал —174 

Ізби, с, Лемківщина — 462      

Ізбець, р. — 453 

Ізидорівка, с. 311 

Ізмаїльська обл. — 206 

Ілем'я, с.  Рожнітівського р�ну — 426 

Ілів, с. Миколаївського р�ну — 314, 425 

Іллінці, с. Заболотівського р�ну — 449 

Іловиця Велика, с. Шумського р�ну — 

272 

Ільник, с. Турківського р�ну — 42t 

Ільниця, с, Закарпат. обл. — 427 

Інгуші — 220 

Іршавська окр. Закарпат. обл.— 426� 

427, 449 

Ісаї, с. Підбузького р�ну — 436 

Ісаї, с. Турківського р�ну — 451 

Ісаків, с. Товмацького р�ну — 169 

Ісаківці, с.— 290 

"Іскра", рой. — 437 

Іспас, с. Винницького р�ну — 439 

Іспас,  с.  Коломийського р�ну —  168, 

194, 198,  275,  327, 428, 435, 447 

Ішків, с. Гусятинського р�ну — 422 

Й 

Йорданівна, с. Крукеницького р�ну — 

408 

К 

"К", к�р вд. УПА — 317�318; див. теж 

— "Смертоносці", Курінь УПА "К". 

к�р вд. УПА — 329; див. теж — "Бу� 

лава", вд. УПА 

"К.", к�р вд. УПА, ТВ 27 — 461�462; 

див. теж —Посянсьний курінь УПА 

КБП (Корпус Безпєчєньства Публічне� 

ґо) — 462 

КУК — див.  Комітет Українців Канади 

Кабан Михайло ("Чайна") — 425 

Кабардинці — 220, 223 

"Кавка", стр. — 419 

Кагуїв, с. Щирецького р�ну — 204 

Кадлубиська, село Заболотцівського 

р�ну — 322 

Кадобна, с. Калуського р�ну — 272, 

453�454 

Кадовбна, с. Долинського р�ну — 312� 

313, 425, 431 

Кадовбнянський ліс — 279 

Кадубівці, с. Заставненсьного р�ну — 

445 

"Казка", УЧХ — 382 

"Калина", підп. — 445 

Калини, с, Закарпат. обл. — 339�340 

     Калинів, с. Самбірського р�ну — 429 
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Калинівський — 350 

Калинівці, с.  Вашковецького   р�ну   — 

316 

Калуський  р�н  Івано�Фр. обл.  —  163, 

256, 272, 281, 292,  305,  420�421,  438, 

442, 451�455 

Калуш, м. — 272, 310, 425, 454 

Кальне, с. Козівського р�ну — 443 

Каменополе,  с.   Сокальського  р�ну  — 

304 

Камінна, с. Ланчинецького р�ну — 330 

Камінь   Каширський,   м.   Вол.   обл.   — 

291 

Камінь   Каширський   р�н   — 175,   t95, 

273   

Кам'яне, с. — 345 

Кам'янець,   прис.,   р�н   Перегінсько — 

418  
 

Кам'янець�Подільська обл. — 273, 290, 

294�295, 382�303, 310 

Кам'янка, с. Ланчинського р�ну — 434 

Кам'янка, с. Сколівського р�ну — 272 

Кам’янобрід, с.  Городоцького р�ну — 

430 

Кам'янка�Буський   (Кам'янка�Струми� 

лівський)   р�н   Львів,   обл;   —   205, 

209, 272, 287, 296, 321, 409, 454 

Каптан— 320 

Карамаш Мануїл �«212 

Кардаш Іван 296 

Карликів,   с.   Сяніцького   пов.   —  342, 

  345 

"Кармелюк", з вд. 17 — 381 

"Кармелюк", госп., ТВ 23 — 369 

Кармелюк, провокатор — 335 

"Кармелюк ", ст.  віст. —  143 

Карпати — 77, 164 

Карпатський край — 369 

"Карпо", підп. — 450 

Карпяк, нач. стриб. — 441 

Каструба, міл. —  433  

Катаєв, ст. лейт. МВД — 422 

Катамай   Микола   ("Причепа"),  сотен., 

ТВ 22 — 431 

Кацедан Петро, сел. — 337 

"Кацо", пор. — 474 

Качмарик Єва, сел. — 343 

Квашенина, с. — 460 

Квіт Анастазія — 287 

Кейван Зоня — 9, 14 

Келемай Іван, сел. — 448 

Керельце, с. — 448 

Кирилейза Анна, сел. — 346 

Нирилейза Дмитро, сел. — 346 

Кирилейза Іван, сел. — 347 

Кирилюк Юрій ("Пік") — 445 

Кисіль Михайло, сел. — 350 

Ківерецький р�н Волин. обл. — 195 

Кійданів, с. Бучацького р�ну — 183 

Кімейчук Федор, лейт. МВД — 434 

Кінах Марія — 287 

Кіцманський   р�н   Чернів. обл.  — 437� 

438 

Кимир, с. Перемишлянського  р�ну  — 

    290, 450 

Клепчин Михайло, сел. — 346 

Клива, г. — 282 

Клим, г. б. с. Пороги Солотвинського 

р�ну — 309 

"Клим", кул. — 450 

"Клим", підп. — 451 

Климишин Іван ("Крук"), кур. — 223 

Клим'як, участ. МВД— 437        
 

Клівна, с. Рогатинського р�ну — 296 

Кліщівна, с. Рогатинського р�ну — 289� 

290 

Клузів, с. Івано�Фр. р�ну — 418 

Клячківський  Дмитро (Савур Клим), 

полк., ГК УПА 1943 — 170 

Ключів   Великий, с. Печеніжинського 

р�ну — 186 

Книговець, РО МВД — 446 
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Кнісело, с. Новострілищанського  р�ну 

— 272 

Княгинин, с. — 290 

Княгиничі, с. Крукеницького р�ну — 

408 

Княгиничі, с. Букачівцівського р�ну — 

433 

Княгиничі, с. Войнилівського  р�ну — 

296 

Княждвір Горішній, с. Печеніжинсько� 

го р�ну — 311 

Княже, с. Снятинського р�ну — 446 

Княжичі, с. — 344�345 

Князі, с. — 354 

Кобилянська  Поляна, с.  Закарп.  обл. 

— 244 

Кобинюк, сел. — 293 

Кобинь, с, Чернів. обл. — 165 

Ковалевська Анна — 196 

Ковалик Іван — 196 

Ковалик Марцеля, — 349 

Ковалівка,   с.   Яблунівського   р�ну — 

336, 427 

Ковальчук Марія — 172 

Ковбаса,    б.   с.   Которини   Журавнен� 

ського р�ну — 162 

Ковель, м. Волин. обл. — 160, 175, 195, 

336, 398 

Ковельщина —162 

Кожалецький Михайло  — 286 

"Козак", май, к�р ТВ 21 — 145 

"Козак", повст. — 439 

Козак Василь, сел. — 295 

Козарі,    с.   Букачівцівського   р�ну — 

326, 438 

Козина, с. Єзупільського р�ну — 419, 

447, 450 

Козинський р�н Рівен. обл. — 185,  197,     

    201,  205,  273,  284, 324,  327,  453 

 

Козівка, с. Великоборківського  р�ну — 

194                                

Козівський  р�н Терн.  обл. — 94,  256, 

297, 443, 448, 451�452 

Козлик Степан, сел. — 346 

Козлівський  р�н  Терноп.  обл.  — 297, 

433, 438, 443, 450451 

Козлов, лейт. РО МҐБ — 442 

Колендра, нач. стриб. — 450 

Колки, м. Волин. обл. — 326 

Колківський р�н — 172, 195, 201, 288 

Колода — 211 

Колоденце, с. Куликівського р�ну —315 

Колодзінський  Михайло,  ім.,  вд. УПА 

— див. Відділ УПА ім. Михайла Ко� 

лодзінського 

Колодіїв, с. Галицького р�ну — 438 

Колодіївка,  с.   Івано�Фр.   р�ну  —  166, 

168, 210, 425 

Колодруби, с. Комарнянського р�ну — 

192 

Колоколин, с.  Войнилівського р�ну — 

296 

Колоколин, с. Волин. обл. — 172 

Коломиєць, нач. тюрми — 452 

Коломиєць, рад. чиновник — 424 

Коломиєць, ст. лейт. МВД — 443 

Коломийський  р�н Івано�Фр. обл. — 

166, 168, 194, 198, 275, 280, 309, 327� 

328, 409, 426, 428. 432, 435, 443, 447, 

450, 453. 455 

Коломийщина — 165, 196, 458 

Коломия, М. — 422, 457�458 

Колочава, с. Закарпат. обл. — 340 

Колтів, с.  Олеського р�ну — 282 

"Коля", стр. — 172 

Комани — 275 

Команча, с, Лемківщина — 345, 348, 356 

Комарів, с. Галицького р�ну —�171, 210 
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Комарнівський р�н Дрогоб. обл. — 169, 

197, 276, 280, 296, 309, 321�322, 325, 

431, 434 

Комаров, лейт. — 433 

Комаров Григорій, серж. — 441 

Комаровичі, с. Добромильського  р�ну 

— 446 

Комашко Марія — 198 

Комітет Українців Канади (КУК) — 268 

Конів, с. Добромильського р�ну — 178 

"Коник", полк., ТВ 26 — 144�145 

Коновалов, МВД — 447 

"Конрад", підп. — 427 

Конторов П., полк. — 421 

Конференція   поневолених   народів 

сходу Европи й Азії — 223�225, 396 

Конюша, с. Перемиського пов. — 355, 

359 

Копанський Гриць, сел. — 343 

Копанчук, гол. сіл. — 452 

Копичинський р�н Терн. обл. —     

     423�424 

Кордишів, с. Шумського р�ну — 272 

Кореличі, с. Перемишлянського р�ну 

— 290�291 

Корець, м. Рівенської обл. — 166, 327 

Корецький р�н — 183. 327 

Коржан Михайло  ("Сапер"), пор., со� 

тен., ТВ 22 — 418 

Корманичі,   с.   Перемиського   пов.   — 

359 

"Корнієнно", підп. — 276 

Корнієць Л. Р. — 291 

Королин, с.  Судововишнянського  р�ну 

— 407 

Королівка,   б,   с.   Колоколин   Букачів� 

ського р�ну—172 

Коропецький р�н Терн. обл. — 426 

Коросне, с. Перемишлянського р�ну — 

290 

Коростенко, с. Хирівського р�ну — 329 

Кортиліси, с. Ратненського р�ну — 201 

Корчин,  с.  Коломийського  р�ну —   

    426 

Корчин,   с. Сколівського  р�ну   — 204, 

272,  283 

Корчівка,   с.   Журавненського   р�ну  — 

312,  319 

Коршів,  с.  Чернелицького   р�ну  —   

    448 

Коршівський р�н Івано�Фр. обл. — 277, 

317�318, 334, 410, 426�427, 439 

Косівський р�н  Івано�Фр. обл. — 172, 

310,  327�328,  423, 428,  433. 435�436, 

438, 445, 451 

Космач, с. Солотвинського р�ну — 282 

Космач, с. Яблунівського р�ну — 209, 

277, 282, 324, 328, 438, 446 

Костинюк, о. — 212 

Костильники,  с.  Крукеницького р�ну 

— 408 

Костюк  —  320 

"Котик", підп. — 426 

Котик  Микола, сел. — 342 

Котузів,   с.   Золотниківського   р�ну  — 

297 

Коциловський   Йосафат,   єп.  — 130, 

134,  350 

"Коцюба", підп. — 427 

Коцьолок  Ярослав  ("Крилач"), сотен., 

ТВ 26 — 460�461 

Кошиці, м., Словаччина — 323 

"Кравець", підп. — 434 

Кравець, РО МҐБ — 440 

Краковецький р�н Львів. обл. — 406� 

407, 415, 449 

Красна,  с.  Перегінського р�ну — 319 

Красне,   с.   Боринського   р�ну  —  420, 

450 

Красний,  прис,  Заболотцівсьний  р�н 

— 337 

Краснянський  р�н Львів,  обл. —  283, 

    444
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  Красноставці, с. Снятинського р�ну — 

444 

"Крат", підп. — 432 

Крафт — 446 

Крехів,  с.  Жидачівського  р�ну — 311 

Крехівці, с. Лисецького р�ну — 421 

Креховичі, с. Долинського р�ну — 281 

Криве, с. Боринського р�ну — 450 

Криве, с, Лемківщина — 352, 357 

Кривобороди, с. Коломийського р�ну 

— 327,  435 

Криворівня,   с.   Жаб’ївського   р�ну  — 

434 

"Криворіг" — див.  Буцуляк Юрій 

Кривотули.    с.   Отинійського   р�ну  — 

317, 330 

"Крилач", к�р вд. УПА — див. Коцьо� 

лок  Ярослав, сотен. 

Крилів,   с.   Корецького   р�ну   —   327 

Крилос, с. Галицького р�ну — 320, 430� 

432,   446,   450 

Кримсьна   конференція  1945  —  126, 

133 

Кримські татари — 363 

Криницький Кирило  — 292 

Кристинопіль,  м.  Грубешівського  пов. 

— 252, 348 

Кристишин, с. Іванівського р�ну — 289 

Кричка, с. Солотвинського р�ну — 318, 

322 

Кровак Михайло, сел. — 349 

Кропивник, с. Вигодського р�ну — 321 

Кропивник, с. Калуського р�ну — 272, 

281, 438, 442, 445 

Кропильники, с. Крукеницького р�ну 

— 408 

Кругів, с. Олеського р�ну — 331 

Круглий, МВД — 441 

Круглов, слід. МВД — 424 

"Крук",   кур.  — див.   Климишин   Іван, 

    кур. 

"Крук", підп. — 428 

"Крук", повст. —  322 

"Крук", пор., УПА�Південь — 382 

"Крук", стр. — 427 

Крукеницький   р�н   Дрогоб.   обл.  — 

408, 415, 457 

Крупсько,  с.  Миколаївського   р�ну   — 

334 

"Крутіж",  пор. — 143 

"Крутий", пор. — 474 

Крушельниця,  с.  Сколівського  пов.  — 

272, 420, 422 

"Кубанець", повст. — 432 

Кудляк Анастазія, сел. — 348 

Кудляк Андрій, сел. — 349 

Кудляк Олег, сел. — 349 

Кудобинець,   с.   Зборівського   р�ну  — 

456 

Кужіль У.,  псевд.,, автор — 5, 8,   10, 

14, 95, 123 

Кузенко, МВД — 450 

Кузенко, міл. — 438 

Кузич, єп. пом. — 350 

"Кузьменко", ОП —371 

Куликівський  р�н   Львів,   обл.  —  286, 

305,  315�316,  320,  329, 409 

Кулинки, с. Войнилівського р�ну — 443 

Кульба Теодор, нач. стриб.  — 452 

Кульчиці, с. Дублянського р�ну — 422, 

446 

"Кум", д�р, лікар — 369 

"Куна", стр. — 429 

"Куниця", підп. — 443 

Купна, с. Перемиського пов. — 358 

Купновичі, с. Рудківського р�ну — 326 

"Курінь", стр. — 419 

Куропатники,   с.  Бережанського   р�ну 

— 422 

Кустин, с. Лопатинського р�ну — 320 

Кутельмах — 441 
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Кути, б. Трійці Лопатинського р�ну — 

162 

Кути, с. Олеського р�ну —. 162 

Кутиська, с. Товмацького р�ну — 319, 

323, 415 

Кутський  р�н  Івано�Фр.  обл.  —   432, 

440, 442, 444 

Кухаренко, рад. чиновник — 444 

Кухарська Катерина, сел. — 344 

Кухта Андрій, сел. — 349 

Кучерак, гол. сіл. — 451 

Кучурів  Малий, с.  Заставнівського  

р�ну — 449 

Кушлик,   с.   Дедеркальського   р�ну  — 

436 

Кушнір Василь, о. д�р — 268 

Кушнірчук  Михайло,   участ.  МВД   — 

434 

 

Л 

"Л.", к�р вд. УПА — 325;    див. теж — 

"Летуни". вд. УПА 

Лаврик Евдокія — 337 

Лаврів, с. Стрілківського р�ну — 282, 

423 

"Лагідний", бул., вих. — див.  Футала 

Лев 

Лагодів, с. Перемишлянського р�ну — 

290 

Ладанці, с. Перемишлянського р�ну — 

290, 291 

Лазаренко, МВД — 457 

Лакота Григорій, єп. пом. — 350 

Лани,  с.   Бібрського   р�ну  —  311�312, 

446 

Ланчинецьний  р�н  Івано�Фр.  обл.  — 

319,   325,   424425,   428�430, 434� 

435,  437, 439�440 

Лапшин, с. Бережанського р�ну — 420, 

441 

"Ластівка", сотен. — див.  Янковський 

Григорій 

Ластівці, с. — 290 

Латірка, с, Закарпат. обл. — 331 

"Лебеді",  вд.  УПА (Відділ  УПА  "Ле� 

беді") — 312�313 

Лебедь Микола — 9, 14, 438 

"Левадний", стр. — 450 

"Левко", стр. — 419 

"Леви", сотня УПА (Сотня УПА  "Ле� 

ви") — 467 

Ледескул, полонина б. с. Космач Яб� 

лунівського р�ну — 446 

Лелюк Дмитро — 192 

Лемківщина — 345. 348, 350�351, 356, 

358, 362, 364 

Ленюк, мл. лейт. — 184 

Леоняк Федір — 168 

Лесюк Галя — 194 

"Летун", к�р  вд.  УПА,  Славський р�н 

— 457 

"Летуни", вд. УПА (Відділ  УПА  "Лету� 

ни°) — 311�316, 319, 323�327  

Летяче,  с. Товстенського  р�ну — 248 

Лезгіни — 220 

   Лещов, ст. лейт. — 169 

Либохора, с. Боринського р�ну — 458 

Либохора, с. Підбузького р�ну — 437 

Липа, г., р�н Вигода — 314 

Липівці, с. Перемишлянського р�ну — 
290 

Липовець,   с.  Краковецького р�ну   — 

406 

Лип'янка,   с.   Рожнітівського  р�ну   — 

335 

"Лис", підп. — 443 

Лисецький  р�н Івано�Фр. обл. —  197, 

210, 316, 319, 418, 442, 456 

Лисичава, с. Іршавської окр. — 449 

"Лицар", полк. — див.  Гасин Оленса 
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"Лицар", стр. — див.  Можилюк  Павло 

Лівче, с. Любачівського пов. — 355 

Лідчин  Степан, повст..— 172 

Лінина, с. Стрілківського р�ну — 454 

Лінія Керзона — 5, 7�8, 12�13, 126�127, 

131�135,  138, 234, 251, 253, 341, 347, 

365, 384 

Ліс, с. Яворівського р�ну — 408 

Піскувате, с.  Дрогоб. обл. — 452 

Лісничівка б. с. Чертіж Журавенсько� 

го р�ну — 162 

Лісове, с. Бузького р�ну — 162 

Ліський пов. — 345, 351, 357, 461, 463� 

465 

Лісько, м. — 460 

Літвінов,  МВД — 439 

Літовища,   с.   Підкамінського  р�ну   — 

326 

Літопис УПА, Архів— 5, 9, 75, 92, 122, 

     132, 359, 377, 411, 465 

Літятин, с. Бережанського р�ну — 441 

Лішня, с. Підбузького р�ну — 444 

"Ліщина", підп. — див.  Лотоцький Ва� 

     силь 

Ліщини, с. Новострілищанського р�ну 

— 272 

Логаза Василь, стр. — 165 

Логушва, с. Вижницького р�ну — 437 

Лоза, с. Хустської окр. — 458 

Лозова, с. Великоборківського р�ну — 

433 

Лозовий, уч. — 197 

Лозовський Р. — див.  Шухевич Роман 

Ломакін — 453 

Лопатин, м. Львів. обл. — 162, 180, 306 

Лопатинський р�н — 276, 280, 320, 409 

Лопатники, с. Стрийського р�ну — 325 

Лопінник, с. Ліського пов. — 464 

Лопушна, с. Вижницького р�ну — 440 

Лопушна, с. Самбірського р�ну — 440 

Лоп'янка, с. Рожнятівського р�ну — 453 

Лотоцький Василь ("Ліщина") підп. — 

449 

Луб'янці, с. Сколівського р�ну — 272 

Луг, с, Закарпат. обл. — 340 

Лужок Горішній, с. Стрілківського р�ну 

— 281, 443 

Лужки,  с.  Старосамбірського р�ну — 

453 

Лука Мала, с. Великоборківського р�ну — 

197 

Лукавець, с. Вижницького р�ну — 321, 

454 

Лукавець Нижній, С. Вижницького р�ну 

— 324 

Лукавиця Горішня, с. Сколівського р�ну 

— 272 

Лукашевич    Маріян    ("Ягода",    "Чер� 

ник"), май. к�р ТВ 28 — 144 

Лукащук Кость, гол. сіл. — 316 

Лукове, с, Лемківщина — 348 

Луковий Данило — 296 

Лупків,  с. Лемківщина  — 348,  462 

Лучани,  с.   Новострілищанського  р�ну 

— 272 

Лучанські Хатки, с. Микулинецького 

р�ну — 449 

Лучки, б. с. Новошини Журавненського 

р�ну — 162 

Лучки Великі, с. Мукачівської окр. — 

458 

Луцик, НКВД — 424 

Луцький р�н Вол. обл. — 178 

Любачів, м. — 252, 354�355 

Любачівський пов. — 343, 354�357 

Любешів, м. Вол. обл. — 192, 282 

Любешівський р�н — 273, 282, 321�322 

Любині, с. Краковецького р�ну — 406 

Любинсьна  Воля, с. Краковецького  

р�ну — 406 

Любича, м. Томашівського пов. — 354 
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Любінь Великий, с. Городоцького р�ну 

— 428 

Люблин,  м. — 358 

Люблинець, с. Любачівського  пов. — 

357 

Люблинець   Новий,   с.   Любачівського 

пов. — 343 

Любомирський ліс,  Тернопільщина  — 

310 

Любонь, с, Підляшшя — 240 

Лютовиська,  с.  Самбірського  р�ну — 

430 

Люце, Віктор — 373 

Люча,   с.   Яблунівського   р�ну  —   438, 

442 

Ляцьке   Шляхецьке,    с.    Тисьмениць� 

кого р�ну — 276 

Ляшки, с. Яворівського р�ну — 408 

Ляшки  Гостинні,  с.  Мостиського  р�ну 

— 407 

Ляшки Зав'язані, с. Крукеницького  

р�ну — 408 

Ляшки Муровані, с. Старосамбірсько� 

го р�ну — 423, 441 

Львів,  м.  77,  130 

Львівська обл. — 160, 162, 167�169, 

196�197, 204�205, 209, 232, 251�252, 

256, 272�273, 276�277, 280, 282�284, 

286, 288�291, 293�294, 297, 306, 311� 

318, 320, 322, 324�331, 337, 385, 406, 

406, 408, 415, 422, 424, 426�435, 438� 

439,  444�450, 452,  459 

Льдзяни, с. Перегінського р�ну — 439 

М 

"М.", вд. УПА — див.   Посянський ку� 

рінь   ("Месники",   курінь) 

"М.", к�р вд. УПА — 319;  див. теж — 

"Дзвони", курінь 

"М.", к�р вд. УПА — 314;  див. теж — 

Підкарпатський курінь 

"М.", к�р вд. УПА, пов. Лісько — 357 

"М.", підп. — 448 

МВД (НКВД) — 5�7, 10, 12, 77, 94, 125, 

130, 134�136, 140�142, І59, 178, 186� 

187, 193, 195�196, 198, 200�201, 204, 

207, 209, 211, 213, 228, 232, 241, 251, 

256�257, 271�275, 278, 281�282, 285� 

286, 288, 290, 294�296, 298, 304�306, 

332�333, 337�338, 342�343, 346�347, 

350, 358, 380, 385, 409, 418�465 

МҐБ (НКҐБ) — 130, 136, 159, 164, 169, 

175, 180�181, 204, 281, 385 

МО   (Міліція   Обивательска)    —   355, 

359, 363 

Медяник Микола — 336 

Мадярщина ��� 362 

Маґерівський р�н Львів. обл. — 409 

"Маґнет", стр. — 312 

Маєва, с. Заліщицького р�ну — 455 

"Мазепа", підп. — 447 

Мазур, участ. НКВД — 274 

Мазур Н., сел. — 342 

Майдан,  с.  Ланчинського  р�ну  —  437 

Майдан,  с.  Івано�Фр.  р�ну — 318,  426, 

442 

Майдан Горішній, с. — 325 

Майданик, с. Лисецького р�ну — 316, 

442 

"Майстер", підп. — 434 

Макар Володимир — 9, 14 

Макара, участ. МВД — 421 

Максим Андрій — 346 

Максим Анна — 346 

Максим Катерина — 346 

Максимовичі, с. Самбірського р�ну — 

460 

Максимовичі, с. Стрілківського р�ну — 

445 

Максимюк з с. Мишин — 336 

Максимюк Микола — 336 
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Макунів,  с.  Судововишнянського  р�ну 

— 407 

Макущак Микола — 336 

"Малий", повст. — 437 

Малик Ганна — 9, 14 

"Малина", підп. — 423 

Малинкович Марія, сел. — 335 

Мальнів, с. Мостиського р�ну — 407 

Мальнівська Воля, с. Мостиського р�ну 

— 287 

Манастирець Лішнянський, с. Підбузь� 

кого р�ну — 457 

Маневицький р�н Вол. обл. — 195, 273 

Манілов, кап. МВД — 442 

Мануїльський — 155 

Манява, с. Солотвинського р�ну — 312 

Манявський Скит — 329 

Мариничі, с. Винницького р�ну — 321, 

441 

"Марта" І, УЧХ, ТВ 22 — 382 

"Марта" II, УЧХ, ТВ 22 — 382 

Мартинів Новий, с. Букачівського р�ну 

  — 441   

Мартинка, с. Іршавської окр. — 427 

Марцін Кормило, сел. — 344 

Марчук Анна, сел. — 182 

Маслюк Іван, сел. — 346 

Маслюк Микола, сел. — 346 

Маслюк Теодор, сел. — 346 

Матвіїшин  Федір, сел. — 344 

Матіївський р�н Волин. обл. — 195 

Матіївці, с. Коломийського р�ну — 194 

Махлинець,  с.  Жидачівського  р�ну   — 

326 

Мацак В., рад. чиновник — 458 

Мета, с. Вижницького р�ну — 457 

Медведик Василь— 165 

Медвежа,  прис,  Яблунівський  р�н — 

277 

Медвідь Максим, сел. — 296 

Мединичі, с. Дрогобицької обл. — 275 

Мединя, с. Галицького р�ну — 452 

Медова, с. Козівського р�ну — 297 

Медуха, с. Єзупільського р�ну — 324 

Межиброди, с. Сколівського р�ну — 272 

Межигірці,   с.   Єзупільського   р�ну  — 

    274.   

Межиляборці,  м.,  Словаччина  — 242, 

323 

Межиріцький   р�н   Рівен.  обл.  —   183, 

327�328, 455, 457 

Мельна, с. Рогатинського р�ну — 290 

Мельник Андрій — 400 

Мельник Марія — 431 

Мельник Ярослав  ("Роберт") — 369 

Мельничук Олекса, сел. — 337 

Мельніков Борис, участ. МВД — 429 

Мельніцький Юрій — 321 

"Месники",   курінь   УПА  — див.   По� 

сянський курінь УПА 

Метелинський   ліс,   пов.   Грубешів   — 

358 

"Меч", повст. — 425 

Мечишів,   с.   Бережанського   р�ну   — 

173 

Мекитинці, с. Косівського р�ну — 327, 

451 

Микитюк Марія, сел. — 258 

Миків, с. Ліського пов. — 461 

Миколаїв, м. Дрогоб. обл.— 275, 328 

Миколаїв,  с.   Бібрського  р�ну — 296, 

445 

Миколаїв,    с.   Лопатинського   р�ну   — 

 320   

Миколаївська обл. — 261 

Миколаївський   р�н   Дрогоб.   обл.   — 

275, 309, 317, 334, 425, 429, 433, 435, 

455, 457 

  Минулинецький р�н Терн. обл. — 166, 

438,  440, 449 

Милків, с. Любачівського пов. — 354 

Милятинський   р�н  Львів,  обл. — 318 
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Милостів, р. Рівненського р�ну— 297 

"Мирон", к�р вд. УПА — 420; див. теж 

— "Басейн", вд. УПА 

Мирон Петро, сел. — 344 

Миронівський р�н  Київ. обл. — 261 

Мироняк Павло, участ. МВД — 431 

Мислів, с. Калуського р�ну — 272, 283, 

442 

Мислятичі,  с.  Крукеницького   р�ну — 

408 

Мистичі,  с.  Судововишнянського р�ну 

— 407 

Миськів, с. Вербського р�ну Рівен. обл. 

— 337 

Митниця, с.  Козинського  р�ну — 324 

Михайлишин   Петро,   участ.   МВД   — 

434 

Михайлівка,   с.  Дедеркальського  р�ну 

— 336 

Михайлівка,  с.  Золотниківського р�ну 

— 287 

Михайлівський  Гриць— 291 

"Михайло", ЗXЗ — 143 

Михайловці, м., Словаччина — 242, 323 

Михайлюк Пилип, сел. — 440 

Мишин,  с.  Печеніжинського   р�ну   — 

336, 448, 452 

Мишковичі, с. Микулинецького р�ну — 

166, 183 

Мізоцький р�н Рівен. обл. — 288 

Міліція Обивательска— див.  МО 

Мільбах, с. Новострілищанського р�ну 

— 272 

Мілько, рад. чиновник — 453 

Мітків, с. Заставнівського р�ну — 438 

Міщенко, лейт,— 175 

Мнишин, с.  Гощівського р�ну — 432 

Мовчан, гол. РШК — 451 

Модричі, с. Дрогобицького р�ну — 297 

"Могила", підп.— 424 

Можилюк   Павло  ("Лицар"),   стр. — 

431 

Мокра, с. Пинського р�ну, БРСР — 204 

Мокре, с, Лемківщина — 345, 347�348, 

462 

Мокряни Великі, с. Судововишнян� 

ського р�ну — 407 

Мокряни  Малі, с. Судововишнянсько� 

     го р�ну—407 

Молода Громада— 400 

Молодилів, с. Отинійського р�ну — 428 

Молодичі, с. Ярославського пов. — 
355 

Молодятин,  с. Печеніжинсьного  р�ну 

— 418, 420, 427 

Молодятинський ліс — 313 

Молодьків, с. Солотвинського р�ну — 

321 

Молошковичі, с. Яворівського р�ну — 

 408 

Монастирець,  с.  Журавнівського р�ну 

— 288 

Монастирець,  с.  Сколівського   р�ну  — 

272 

Монастириський   р�н   Терноп.   обл. — 

422 

Моранці, с. Краковецького р�ну — 406 

"Морозенко", підп. — 432 

"Морозенко", повст. — 276 

Моройко Іван, сел. — 349 

Морохів, с. Лемківщина — 345 

Морочненський  р�н   Вол.  обл. —  162, 

273, 282  

Моршин,  с.  Стрийського р�ну — 310, 

420 

Москаленко, ген.�полк. МВД — 324 

Москаль Василь, сел. — 349 

Москалюк, МВД — 441 

Мостиський  р�н  Дрогоб.  обл. —407, 

     448 

Мочеради, с. Крукеницького р�ну — 408 

Мочернюк  Микола — 336 

Мошонкін, рад. чиновник — 424 
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"Мрія", к�р  вд. УПА — 461 

"Мрія", рой. — 474 

"Мрія", чот. — 419 

Мужиловичі, с.  Яворів. р�ну — 408 

Мукачівська окр. Закарп. обл. — 458 

Мурахов, рад. чиновник — 422 

Мшанець,  с.  Великоглибіцького  р�ну 

— 433 

Мшанець, с. Стрілківського р�ну — 433 

Н 

НКВД —  див.   МВД 

НКҐБ —  див.   МҐБ 

Нагачів, с. Краковецького р�ну — 406 

Нагірна, с. Довженського р�ну Кам'я� 

нець�Под. обл. — 290 

Нагірці,  с.   Куликівського  р�ну — 305 

Надвірна,   м.   Івано�Фр.   обл.   —   252, 

329�330 

Надвірнянський р�н  — 196,  198,   317, 

319, 443 

"Наддніпрянці", вд. УПА (Відділ УПА 

" Наддніпрянці")  —  309 

Надіїв, с. Долинського р�ну — 281 

Надорожна,   с.   Отинійського   р�ну  — 

165 

Назавизів, с. Надвірнянського р�ну — 

316 

Наконечна Юлія, сел. — 293 

Наконечне,  с.  Яворівського  р�ну —   

     408 

Наконечне   Друге,    с.   Краковецького 

р�ну — 406, 449 

Нанове, с. Хирівського р�ну.— 445 

Нанчілка, с. Стрілківського р�ну — 231 

Нанчілка  Велика, с. Стрілківського  

р�ну — 282 

Нанчілка Мала, с. Стрілківського р�ну 

— 282 

Нараїв,  с. Бережанського р�ну — 169, 

287, 437 

Небещани, с. Лемківщина — 347, 461 

Небилів, с. Перегінського р�ну — 302, 

311, 439 

Недільна,    с.   Старосамбірського   р�ну 

— 453 

Незнанів, с.  Кам'янка�Бузького р�ну. 

— 321 

Немилів, с. Радехівського р�ну—320 

Немирівський  р�н  Львів,  обл. — 409, 

446 

Нем'яч, с. Підкамінського р�ну — 178, 

196,  275 

"Непоборні",   вд.   УПА   (Відділ   УПА 

"Непоборні") — 309 

Несторівці,   с.   Зборівського   р�ну   — 

454 

Нехрестів,  с. — 451 

Нечиста Катерина — 346 

Нечиста Марія — 346 

Нечиста Софія — 346 

Нечистий Михайло, сел. — 346 

Нечистий Сенько — 347 

Нечистий Тарас — 346 

Нивочин, с. Богородчанського р�ну — 

432, 458 

Нижанковицьний  р�н  Дрогоб. обл. — 

410 

Нижнє  Верецьке, с,  Закарп.  обл. — 

420 

Нижній Лукавець, с. Вижницького р�ну 

— 321 

Никуряк Іван ("Гордий") — 445 

Нинів Горішній, с. Сколівського р�ну — 

272 

Нинів Долішній, С. Скільсьного р�ну — 

272 

Ниці, с. Седлищанського р�ну — 201 

Ніговичі, с. Крукеницького р�ну — 408 

Німецька  Мокра,  с. Закарп.  обл. — 

340 

Німко Текля — 288 

508 



Нова   Гребля,   с.   Войнилівського  р�ну 

— 296 

Нова Гребля, с. Любачівського пов. — 

354 

"Нове горизонти", газета — 237, 252� 

253 

Нове Місто, м. Добромильського р�ну 

— 428 

Нове Село, с.  Жидачівського р�ну — 

311 

Новий  Люблинець,  с.  Любачівського 

пов. — 343 

Новий  Став, с.  Жовківського р�ну — 

322 

Нові Стрілища, м. Дрогоб. обл. — 252 

Новіков, ген. — 232 

Новомилятинський  р�н  Львів,  обл. — 

293, 409 

Новоселиця, с, Закарп. обл. — 340 

Новосілка   Опарівська,   с.    Комарнян� 

ського р�ну — 296 

Новосілки, с. Дивинського р�ну —339 

Новосілки, с. Львів. обл. — 283 

Новосілки, с Яворівського р�ну — 283, 

408 

Новострілищанський р�н Дрогоб.  обл. 

— 142, 272, 276, 286, 291, 295, 314, 

317�318 

Ногівці, с. Войнилівського р�ну — 295 

О  

ОРМО (Охотніча Резерва Міліції Оби� 

вательскєй)  — 461 

ОУН — 7, 77, 79�87, 140, 145�159,  161, 

164, 212, 234, 283, 288, 368�369, 371, 

375�380, 388, 400, 422, 425, 460; 

боївки — 420�457; 

Великий Збір — 156 

Обертинський  р�н  Івано�Фр.  обл.  — 

321, 324, 334, 410,434 

Облазниця,  с.   Жидачівського   р�ну — 

311 

Оборошин, с. Пустомитівського   р�ну 

— 433 

Оброгів, с. Рівен. обл. — 304 

Обсіч, хут. б. с. Войткевичі, Рівен. обл. 

— 321 

Обув Катерина, сел. — 449 

Обув Тетяна, сел.— 449 

Обущак Федір — 336 

Оврач Анна —210 

Одаї,  с.  Тисьменицького р�ну — 317, 

325 

Однолетко, МВД — 448 

Ожидів,  с. Олеського р�ну — 282 

Озеряни, с., Волин. обл. — 211 

Озон, МВД — 284 

Олевськ, м. Житомир. обл. — 305 

Олександрійський   р�н   Рівен.   обл.   — 

428, 459 

Олексинці, с. Борщівського р�ну —333 

Олексієнко, рад. чиновник — 291 

Олексюк Юстина — 292 

"Олені",  старшинська школа  УПА�За� 

хід (Старшинська школа "Олені") — 

473�474 

Оленський Микола — 295 

Олесин, с. Козівського р�ну — 94 

"Олесь", рой. — 351 

Олеський  р�н Львів. обл. — 186, 197, 

282,  330�331,  439�440,  445,  447�448 

Олеша, с. Товмацького р�ну — 192, 337 

Олешичі, м.  Любачівського   пов. —   

     354 

Олешів, с. Товмацького р�ну — 256 

Олешків,   с.   Заболотівського   р�ну   — 

424 

Олешків, с. Товмацького р�ну — 337 

Олійник Дмитро, стр. — 166 

Олінкевич, стр. — 456 

"Олякс" — див.  Вербіра Іван 

Ольштинське  воєв. — 383 

Онаць Марія — 458 

Онижків, с. Шумського р�ну — 272 
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Онишкевич Мирослав ("Орест"), май., 

КГ 6 — 369 

Онишківці, с. Шумського р�ну — 309 

Опака, с.  Підбузького р�ну — 436 

Опаки, с. Олеського р�ну — 282 

"Опара",  підп. — 432 

Опліцько, с. Лопатинського р�ну — 

183, 280 

"Опришки", вд. УПА (Відділ УПА "Оп� 

ришки") — 314, 318, 321, 418 

"Опришко", повст. — 455 

 Оранієнбурґ, м. — 155 

Організація Об'єднаних Націй — 126, 

133 

"Орел", підп. — 423, 449 

"Орел", повст. — 322, 429. 

"Орест", май. — див. Онишкевич Ми� 

рослав 

"Орест", підп. — 279 

Орининський р�н Кам'янець�Под. обл. 

— 294 

Орів, с. Дрогобицького  р�ну   —   297, 

432 

"Оріх", чот., ТВ 26 — 464 

Орішківці,  с.  Новострілищанського 

р�ну— 272 

"Орко", СБ, ТВ 22 — 382 

"Орленко", к�р вд. УПА, р�н Дубляни 

— 449 

"Орлик", ст. бул. — 143 

"Орлик", орг., ТВ 23 — 369 

Орхівці, с. Перемиського р�ну — 237� 

238 

Орховичі,  с.  Судовишнянського р�ну 

— 407 

Орява, с.  Славського р�ну — 457 

Освенцім, концтабір — 268 

Осередок, хут., Гощанський р�н — 196 

Осетинці — 220, 223 

"Остап", підп. — 441 

"Остап", сотен., Полісся — 372 

Острівець, с. Олеського р�ну — 331 

Островець,  с.  Крукеницького  р�ну — 

408 

Острозький  р�н   Рівен.  обл. — 334 

Отиневичі,   с.   Ходорівського   р�ну   — 

452 

Отинійський р�н Івано�Фр. обл. — 165, 

252, 258, 330, 428, 450 

Отинія, м. — 330 

Охотніча   Резерва   Міліції   Обиватель� 

скєй — див.  ОРМО 

"Охрім",   полк.   —   див.   Клячківський 

Дмитро 

П 

"П", вд. УПА (Відділ УПА "П."), ТВ 27 

— 426 

ППР  (Польска Партія Роботніча)  — 

358 

Павелче, с. Івано�Фр. р�ну — 275, 323, 

420, 426 

"Павленко"   — див.  Волошин   Ростис� 

лав 

Павлокома, с. пов. Березів — 251 

Павлиця Теодор, сел. — 349 

Павлов, МВД — 447 

Павловський Іван, сел. — 349 

Паліїв Д. — 400 

"Палій", підп.— 277 

Палій Володимир, підп. — 439 

Панасенко, МВД — 448 

Панчуки, родина — 280 

Парик Софія, сел. — 350 

Парцеляція,  б.  с.   Корчівка   Журавен� 

ського р�ну — 162 

"Партизан", повст. — 425 

Парфірьєв, нач. РО МҐБ — 433 

Пациків, с. Івано�Фр. р�ну — 319, 442 

"Перебийніс",    ген.    —   див.    Грицай 

Дмитро 

  Переводів,  с.  Грубешівського пов. — 

350 
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Перевозець, с. Войнилівського р�ну — 

338 

Переволочна, с. Олеського р�ну —  282 

Перегінський р�н Івано�Фр. обл. — 282� 

283, 288, 292, 295, 309, 311, 315, 319, 

322, 325, 418, 432, 438�439, 451, 453� 

456 

Передбір'я, с.   Краковецьного  р�ну — 

406 

Передільниця,   село   Добромильського 

р�ну 445 

Перекоси,   с.  Войнилівського   р�ну   — 

459 

Перемишлянський   р�н   Львів,   обл.   — 

197, 251, 256, 290�291, 297,  325, 450 

Перемишль,   м.  —   134,  237,  252,  344, 

350, 460 

Перемищина — 251, 345, 350, 354, 358� 

359, 462 

"Перемога",   сот.,   кур.   вд.   "Галайда" 

— 143, 373 

"Перемога", стр. — 429 

Перерісль,   с.  Ланчинського   р�ну   — 

325,434 

Петиляк Ілля, сел. — 460 

Петів, с. Обертинського р�ну — 321 

Петликівці, с. Бучацького р�ну — 277 

Петранка,    с.   Перегінського   р�ну   — 

315, 325 

Петраші, с.  Вижницького  р�ну — 441 

Петрилів, с. Товмацького  р�ну — 336 

Петрів,  с.  Обертинського   р�ну —  324 

Петрів, с. Товмацького р�ну — 325 

"Петро", СБ, ТВ 20 — 382 

Печенізький р�н Івано�Фр. обл. — 311, 

313,  317, 336, 409, 418,  420,  423�424, 

426�429, 448, 452 

Пилипи, с. Коломийського р�ну — 280 

Пилипівці, с. Львів. обл. — 291 

Пилипчук Іван, сел. — 350 

Пилищак, комс. — 446 

Пинська  (Поліська)  обл. — 204, 314, 

338�339 

Пинськ (Пінськ), м. в Білорусії — 314 

Пинський р�н — 204 

Пискорі, с. Ярославського пов. — 353 

Пискоровичі, с. Ярославського пов. — 

251 

ПІдбузький   р�н   Дрогоб.   обл.   —  435� 

437, 441, 444, 457 

Підгайний  Ярослав  ("В'юн"),  підп. — 

449 

Підгаєцький р�н Терн. обл. — 228, 443 

Підгать,   с.   Мостиського   р�ну  —  407, 

448 

Підгірки,   с.   Калуського   р�ну  —   272, 

281, 293, 452 

Підгірці, с. Олеського р�ну — 282 

Підгороддя,  с.   Рогатинського   р�ну  — 

289�290 

Підгородці, с. Сколівського р�ну — 421,    

    422 

Підзвіринець,  с.  Комарнівського  р�ну 

— 169,  197, 280, 321�322 

Підісники,  с.  Здолбунівського р�ну — 

294 

Підкамінський р�н Львів. обл. —  196, 

317�318, 322, 326, 334,337 

Підкамінь, с. Рогатинського  р�ну   — 

296 

Підкарпатський    курінь   УПА    (Відділ 

УПА   Підкарпатський)  — 309,  314� 

316, 320 

"Підкова", підп.— 277 

Підлипці, с. Золочівського р�ну — 182 

Підлімнини,   с.   Здолбунівського   р�ну 

— 297 

Підліски, с. Крукеницького р�ну — 408 

Підлісна, с. Коломийського р�ну — 450 

Підлуби, с. Яворівського р�ну — 408 

Підлужжя, с. Івано�Фр. р�ну — 172, 

      275, 279 
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Підляшшя — 133, 351, 364 

Підмихайлівці, с. Войнилівського р�ну 

— 296 

Підмихайля, с. Калуського р�ну — 272, 

281 

Підмонастир, с. Бібрського р�ну — 286 

Підпечари, с. Івано�Фр.  р�ну — 165� 

166,  172,  186, 210, 275�276,  287, 419, 

440, 451, 457 

Підсинкова,  с.  Седлищансьного  р�ну 

— 201 

Пійло,  с.   Калуського  р�ну — 281 

"Пік" — див.  Кирилюк Андрій 

Піло, с. Калуського р�ну — 272 

Піскора Михайло, сел. — 343 

"Пісня", стр. — 431 

Пісочна, с. Миколаївського р�ну — 455 

Пістинь, с. Косівського р�ну — 438 

Пітрич, с. Галицького р�ну — 331 

Плав'є, с. Славського р�ну — 329 

Плазів, м. Любачівського  пов. — 356 

Плескан Ярослав, МВД — 456 

Плоске, с.  Стрілківського р�ну — 284 

Пнів'я, с. Надвірнянського р�ну — 196, 

427 

Пнятин, с. Перемишлянського р�ну — 

290�291,  297  

Побук, с. Сколівського р�ну — 272 

Повергів,   с.   Комарнянського   р�ну  — 

192, 309 

Повшова,   с. Більшівцівського   р�ну — 

451 

Погорілець,  с. Рожнітівсьвого  р�ну — 

     451 

Погорільці,    с.   Глинянського   р�ну  

194 

Подольський, участ. МВД — 420 

Подусів,   с.   Поморянського  р�ну —   

     290 

Подусільна, с. Перемишлянського р�ну 

— 197, 290 

Позичанюк Йосиф ("Шаблюк", "Шу� 

гай"), член УГВР — 6, 10, 142, 405, 

470�471 

Покотюк Василь— 336 

Покропивна, с. Козлівського р�ну — 

433 

Полипи, с.  Коломийського р�ну — 328 

Полиці, с. Рафайлівського р�ну — 

197, 275 

Полівці, с. Білобожницького р�ну — 

172 

Полінарович Степан, ЧА — 175 

Полісся — 164, 370, 372, 378, 394�395, 

   459  

Поліська обл. — див.  Пинська обл. 

Полоничі, с. Глинянського р�ну —т 312, 

315 

Полонична, с. Кам'янка �Бузького р�ну 

— 169 

Полонка, с. Луцького р�ну —178 

Полонна, с, Лемківщина — 345 

Полтава, с. Глинянського р�ну — 201, 

313, 315 

Полтава П., ("Волянський"), член УГВР 

— 5,  8,   15,  76�78,  367,  475�476 

Поляки — 233�239, 344 

Поляна, с. Бібрського р�ну — 442 

Поляна  Гірники,  с.  Пустомитівського 

р�ну — 455 

Поляниця, с. Болехівського р�ну — 314 

Полянки, с. Ліського пов. — 357 

"Польска збройна", газета — 252 

Польща— 8, 14, 365 

Помонята, с. Букачівського р�ну — 287 

Поморянський р�н Львів. обл. — 256, 

290 

Пониква,  с.  Заболотцівського  р�ну — 

434 

Поняти, с. Войнилівського р�ну — 296 

Попівці, С. Підкамінського р�ну—318 
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Попільники,  С.  Заболотцівського р�ну 

— 424,  426 

Попка, полк. ВП —5, 237 

Попов, МВД — 425, 440 

Попов, МҐБ — 451 

Попов, ген. МВД — 291 

Попович, серж. МВД — 429 

Пороги, с.  Солотвинського р�ну — 318 

Поруби, с. Немирівського  р�ну — 446 

Поруби, с. Перемиського пов. — 359 

Поруденко, с. Яворівського р�ну — 408 

Порудно, с. Яворівського р�ну — 408 

Посада Д., с.  Старосамбірського р�ну 

— 281 

Посіч,   с.   Івано�Фр.  р�ну  —  316,   319, 

418 

Поступель, с. Ратнівського р�ну — 321 

Посягва,   с.   Здолбунівсьного   р�ну   — 

294, 297 

Посяння — 364 

Посянський   курінь   УПА   ("Месники", 

     курінь)  —  323�324,   353,  355,  462 

Потічний Петро Й. — 9, 14 

Потоки, с. Томашівсьного пов. — 358 

Почаїв, м., Терноп. обл. — 204, 436 

Правобережжя — 372, 378 

Припір, г. б. Славська — 458 

"Притиса", підп. — 432 

"Причепа", сотен. — див.  Катамай Ми� 

кола 

Пробабин, с. Городенківського р�ну — 

425 

Пробіжна, с. Терноп. обл. — 172 

Пробіжнянський   р�н — 172, 252,  277 

Прокурава, с. Косівського р�ну — 436 

Прошівці, с. Зборівського р�ну — 431 

Прусік, с. Сяніцького пов. — 461 

"Прут", май., кур. Підкарпатського ку� 

реня УПА — 145, 373 

"Прут",   підп.  — 443 

Прут, р. — 319, 437 

Пряшів, м., Словаччина — 242, 323 

Псари, с. Рогатинського р�ну — 290 

"Пугач", МВД — 443 

Пустельники, с. Радехівського р�ну — 

424 

Пустомити,  м.  Львів.  обл.  — 275 

Пустомитівський р�н  —  429�430, 433� 

434,  452,  455 

Путильський р�н  Чернівецької обл. — 

458 

Пуцень, с. Седлищанського р�ну — 201 

Пшеничники,   с.  Вигодського р�ну — 

335 

"Пшекруй", журнал  — 253 

П'ядики, с. Коломийського р�ну — 443 

Р 

Рава�Руська, м. Львів. обл. — 354 

Рава�Руський р�н —  162, 409 

Равлюк Марія, сел. — 293 

Равлюк Олекса, сел. — 293 

Радава, с.  Ярославського пов. — 353, 

357 

Радванів,    с.   Войнилівського   р�ну   — 

296 

Радванці, с. Радехівського р�ну — 252 

Радехів, м. Львів. обл. — 252 

Радехівський р�н — 409, 422, 424 

Радивилів   (Червоноармійськ),   м.   Рі� 

венської обл. — 436, 455 

Радивилівський   р�н  — 273,  410 

Раденичі, с. Крукеницького р�ну — 

408 

Радловичі, с. Самбірського р�ну — 458 

Радохинці, с. Крукеницького р�ну — 

408 

"Радянська   Україна",   газета   —   254� 

255, 260  

Рай, с. Бережанського р�ну — 423 

Раків, с. Долинського р�ну — 456 

Раківчик, с. Коршівського р�ну — 317, 

334, 417, 439 
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Ракобовти, с. Бузького р�ну — 328 

Ракове, с.  Старосамбірського р�ну — 

281 

Раранча,  с.  Садгірського р�ну — 459 

Ратнавиця, с. Сяніцького  пов. — 342,   

    345 

Ратнівський   р�н   Волин.   обл.   —   201, 

273, 282, 321 

Рафайлова�Надвірна, шлях — 329, 443 

Рафалівський р�н Рівен. обл. — 197 

Рахиля, с. Долинського р�ну — 281 

Ренів, с. Залізцівського р�ну — 429 

Репехів,  с.   Новострілищанського  р�ну 

— 272 

Решетило, о. — 350 

Решняте, с. Перегінського р�ну — 432 

Рибак Марія — 194 

Рибне,  с.   Івано�Фр.  р�ну — 314,  438, 

442, 449 

Рип'яна, с. Старосамбірського р�ну — 

     456 

Рип'янка,   с.   Калуського   р�ну  —  272, 

283 

"Рисі", вд. УПА (Відділ УПА "Рисі") 

— 310, 313�315, 319,  325, 430, 432 

"Рись", підп. — 448 

Рихта, с. Довжинецького р�ну — 290 

Ригачів, с. Комарнянського р�ну — 431 

Ришуцьк, с. Олександрійського р�ну — 

428 

Рівенська  обл. —  160,   166,   168,   196� 

198, 201, 211, 251�273, 282, 284, 288, 

294, 297, 304305, 321, 324, 328, 337, 

385, 410, 428, 432, 453, 455, 459 

Рівня, с.  Перегінського р�ну — 456 

Рідків, с. Козинського р�ну — 192, 201 

"Різун" — див.  Андрусяк Василь 

Ріпаки, хут. с. Мартинів Новий Бука� 

чівцівського р�ну — 441 

Ріпки, с.  Лемківщина — 462 

Річичани, с. Городоцького р�ну — 430 

Річиця, с. Томашівського пов. — 355 

"Річка", підп. — 443 

Річка, с. Косівсьного р�ну — 172, 328 

"Роберт",   КК  — див.   Мельник   Яро� 

     слав 

Рогата Анна, сел. — 183 

Рогатин, м. Івано�Фр. обл. — 324 

Рогатинський р�н —289, 290, 296, 410, 

436 

Рогізне, с. Жидачівського р�ну — 335 

Рогізне, с. Яворівського р�ну — 408 

Рогізно,   с.  Садгорівського  р�ну   — 

326 

Рожанка, с. Сколівського р�ну — 473 

Рожанка, с. Славського р�ну — 419 

Рожанський Василь, сел. — 343 

Рожен  Вел., с.  Кутського р�ну — 436 

Рожнів, с. Заболотецького р�ну— 194 

Рожнітівський   р�н   Івано�Фр.   обл.   — 

318,  335,  422�423, 426, 451, 453,   460 

Розгірче, с. Сколівського р�ну — 272 

Розділ, С. Миколаївського р�ну — 309, 

457 

Розпуття, с. Лемківщина — 358 

Рокитнянський р�н Рівен. обл. — 183 

Романів, с. Бібрського р�ну — 459 

Романов, РО МВД — 452 

Романюк Ксеня — 284 

Романюк Михайло — 198 

Ромашівський ліс, р�н Білобожниця — 

426 

"Ромко", стр. — 419 

Росільна,   с.  Солотвинського  р�ну   — 

314 

Росія — 80�83, 89 

Росоп, с, Закарп. обл. — 427 

Росохач, с.  Боринського  р�ну — 421, 

432 

Росоховатець,  с.  Золотниківсьного 

р�ну — 437 

Ростоки, с. Вижницького р�ну — 443 
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Роткевіч, ген. ВП — 252 

Рубне, с. Івано�Фр. р�ну — 275 

Руда, с. Рогатинського р�ну — 290 

Руда Котлівська, с. Олеського р�ну — 

282 

Руда  Сілецька,   с.   Кам'янка�Бузького 

р�ну — 287, 454 

Рудавка,   с.   Хирівського   р�ну  —  329, 

330, 445 

Рудаков, участ. НКВД — 204 

Руденко, с. Лопатинського р�ну — 320 

"Рудий", КГ — див. Стельмащук Юрій 

Рудки, м. Дрогоб. обл. — 275 

Рудків, с. Козинського р�ну — 327 

Рудківський   р�н  Дрогоб.  обл.  — 317� 

318, 326�327, 445 

Рудники, с. Миколаївського р�ну — 429 

Румуни — 244 

Румунія — 362 

Русивль, с. Гощанського р�ну — 305 

Русів, с. Снятинського р�ну — 442 

Руське, с. Ліського пов. — 464 

"Рух", зв'язк. — 371 

С 

"С.", повст., р�н Броди — 436 

"С.", сотен., р�н Галич — 430�432 

СБ — 282, 284, 322, 461 

СВУ — див. Союз Визволення України 

СУМ — див. Спілка Української Мо� 

лоді 

Сабінов, м., Словаччина — 242, 323 

Савур Клим — див. Клячківський Дми� 

тро 

Сав'юк Іван, сел. — 458 

Саган Михайло — 194 

Садгорівський р�н Чернівецької обл. 

— 326, 445, 447, 459 

Саджава, с. Ланчинського р�ну — 425, 

428, 435, 437 

Садки, с. Товстенського р�ну — 438 

Садківський  Іван  ("Тиміш") — 445 

Садковичі, с. Дрогоб. обл. — 457 

Садгірський р�н Чернів. обл.— див.   

     Садгорівський р�н 

Сало Іванка — 444 

Самбірський р�н Дрогоб. обл. — 276, 

306, 330�331, 334�335, 337, 410,  420, 

429430, 440, 442, 450, 453, 456�460 

Самбірщина — 334 

"Самостійність", журнал — 5, 6, 8, 10, 

14, 135�365, 367�368, 477, 480 

Санники, с. Судововишнянського р�ну 

— 407 

"Сапер",   сотен.   —   див.   Коржан 

Михайло 

Саренко,  рад. чиновник — 436 

Сасів, с. Олеського р�ну — 282, 440 

Сатанівський р�н Кам'янець�Подільсь� 

кої обл. — 302�303 

Свалявська  округа  Закарпат.  обл. — 

427 

Сверж, с.  Перемишлянського р�ну — 

291, 325 

Свєрчевський Кароль, ген. ВП — 373, 

463 

Свидник, с. Турківського р�ну — 169 

Свинюки, с. Вишнівецьного р�ну — 439 

Свято Зброї — 460 

Свято Могил (Героїв) — 459 

"Святослав", сотен., р�н Косів — 172 

Святослав, с, Дрогоб. обл. — 420 

Себечів, с. Грубешівського пов. — 349 

"Север", лісгосп — 371 

Седлищанський р�н Волин. обл. — 201 

Седлиська, с.  Винниківського р�ну — 

435,449 

Селиська, с. Яворівського р�ну — 408 

Селища, с. Галицького р�ну — 210 

"Семен", стр. — 456 
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"Семен", УПА�Південь — 382 

Семенко, рад. чиновник — 441 

Семигинів, с. Сколівського р�ну — 272 

Семиківці,    с.   Єзупільського   р�ну   — 

330, 419 

Семирівка,   с.   Краковецького   р�ну  — 

406 

Семушова, с. Лемківщина — 354 

Сенишин  Михайло, сел. — 295 

Сеньків, с. Лопатинського р�ну — 276 

Сеньків Мих. — 209 

Серафинці,  с.  Городенківського  р�ну 

 — 429 

Сергіївські хутори, Здолбунівський р�н 

— 297 

"Сергій", повст.  — 442 

"Сергій", чот., ТВ 22, курінь "Дзвони" 

— 419 

Середнє   Велике,   с.  Лемківщина   — 

348 

Середники, с. Бібрського р�ну — 312 

Серни,  с.   Краковецького р�ну — 406 

Середники Горішні, с. Бурштинського 

р�ну 446 

Сибір — 136,166,192, 385, 406�409, 415 

"Сивий", підп. — 433 

"Сивуля", вд.  УПА  (Відділ   УПА  "Си� 

вуля") —  309,  312,   317, 318, 321�322 

Сигла, ліс  б. с.  Кадовбни  Калуського 

р�ну — 454 

Сигловате, прис. с. Бітля  Боринського 

р�ну —465 

Сидір  Василь  ("Вишитий"),   полк.,  к�р 

УПА�Захід — 143 

"Сидор", орг., ТВ 17 — 371 

Синевідсько  Вижнє,  с. Сколівського 

р�ну —283, 421, 439 

Синевідсько  Нижнє,  с. Сколівського 

р�ну — 272 

Синягівка, с. Збаразького р�ну — 337 

Сипливий Михайло, сел. — 458 

Сихів, с. Стрийського р�ну — 325, 440 

Сівка Калуська, с. Калуського р�ну — 

272, 281 

Сівка  Войнилівська, с. Войнилівського 

р�ну — 454 

Сіжки,  с.  Перемишлянського р�ну  — 

290 

Сілець, с. Дублянського р�ну — 450 

Сімонов Михайло, МҐБ — 456 

"Сірий", стр. — 437 

"Сірі", сотня УПА (Відділ УПА "Сірі") 

— 313, 317, 330�331, 418�419 

Сіров, МВД — 420 

Сітяне, с. Ратненського р�ну — 201 

Скала, г., Пряшівщина — 464 

"Скиба", стр. — 325 

"Скоба",   к�р   вд.   УПА,   р�н   Жаб'є — 

447�448 

Сколє, м. — 272, 420�421 

Сколівський  р�н  Дрогоб. обл. — 204, 

     272, 283, 420�422, 439, 457, 473 

"Скуба",   май., к�р  ТВ  21  —   144 

"Славич", повст. — 434 

Славич  Василь — 198�199 

Славичі, родина — 198�199 

"Славко", повст. — 432 

Славський  р�н  Дрогоб.   обл. — 329, 

419, 435, 457�458 

Слав'ятин, с. Підгаєцького р�ну — 288 

Сліпий Йосиф, митр. — 130 

Слиші, с. Шумського р�ну — 272 

Слобідка, с. Довженського р�ну — 290 

Слобідка, с. Коршівського р�ну— 277, 

424, 439 

Слобідка ,  с.   Сатанівського   р�ну —  

     294 

Слобідка Лісна,  с.   Коршівського  р�ну 

— 318, 439. 

Слобода  Банилівська, с.  Вашківцівсь� 

кого р�ну — 315,  322,  439,  459 

Слобода Долинська, с. Івано�Фр. обл. 

— 279 
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Слобода    Раранча,   с.    Садгорівського 

р�ну — 443 

Слобода   Рівнянська,  с.   Перегінського 

р�ну — 456 

Слобода Рунґурська,  с. Печеніжинсь� 

кого р�ну — 317,  452  

Слободян Павло, стр. — 166 

"Словак", стор. — 450 

Словаки —  242 

Словаччина  —  240,  242�243,  253�254, 

323 

Стельмах Дмитро — 199 

Словє, с. Седлищанського р�ну — 201 

"Смертоносці",    курінь   УПА    (Відділ 

УПА "Смертоносці") — 316�317, 320, 

324�325 

"Смирний", рай.   —   див.  Федак  Ми� 

     хайло 

"Смілий", к�р вд. УПА, вд. ім. М. Ко� 

 лодзінського— 437 

Смільниця, с. Хирівського р�ну — 452 

Смірнов, МВД — 418 

Смоляк Дмитро, сел.— 279 

Смолянка, с. Великоборківського р�ну   

     —  287 

Сморжів, с. Лопатинського р�ну — 320 

Смотричівський р�н Кам'янець�Поділь. 

обл. — 303 

"Сніговій", повст.. — 452 

"Снігур", стор. — 429 

Сновичі, с. Золочівського  р�ну — 197 

Снятинський р�н Івано�Фр. обл. — 444 

Собяжко Антон, сел. — 437 

Сова Василь, сел. — 296 

Созань, с.  Старосамбірського  р�ну — 

281 

Сокальський   р�н   Львів,   обл.   —   162, 

304�305, 409, 421 

Сокільницький   р�н  Львів.   обл.  — 277 

Соколи, с. Бузького  р�ну — 337 

Соколівка,  с.  Косівського р�ну — 423 

Соколівка, с.  Новострілищанського 

р�ну — 272 

Соколівка, с. Олеського р�ну — 282 

Соколя, с.  Мостиського р�ну — 407 

Солецька Марія, сел.— 349 

Солович Параска —196 

"Соловій", к�р вд. УПА, курінь "Дзво� 

ни" — 420, 426 

"Соловій", підп.— 429 

"Соловій", повст. — 430 

Солокія, р. — 348 

Солотвинський р�н Івано�Фр. обл. — 

282,  309,  312,  314,  318,  321�322,  

419, 429,  433 

Солуків, с. Долинського р�ну — 182 

Соняк  Василь, сел. — 351 

Сопів, с. Печеніжинського р�ну — 424, 

427 

Сопіт, с. Сколівського р�ну — 272 

Сорокін, участ. МВД — 325 

"Сосна", повст. — 430 

Сосниця Михайло, сел. — 349 

Сотня УПА "Леви" — див. "Леви", со� 

      тня УПА 

Софіївка,  с. Вербицького р�ну  Рівен. 

обл. — 243 

Союз   Визволення   України   (СВУ) — 

146, 392 

Спас, с. Рожнітівського р�ну — 453 

Спас,   с.   Стрілківського   р�ну  —  281, 

425 

"Спартак",   пор.,   кур.,   ТВ   21,   вд.   ім. 

М. Колодзінського — 418 

Спілка  Української  Молоді   (СУМ) — 

146 

Сприня, с. Самбірського пов. — 468 

Срегівка,   с.   Здолбунівського   р�ну  — 

294 

Ст. Кути, с. Кутського р�ну— 432, 444 

Ставчани, с. Пустомитівського р�ну — 

430, 434, 452 
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Стадники, с. Яворівського р�ну — 408 

"Сталінскоє плємя", газета — 232 

Станек, Ян, полк., ЧСР — 241 

Станимір, полонина,  р�н   Надвірна  — 

198 

Станиславів, м. — див. Івано�Франків� 

ськ 

Станиславівська тюрма —  198 

Станівці, с. Вашковецького р�ну — 444 

Станівці   Долішні,    с.   Вашковецького 

р�ну — 440 

Станків, с. Стрийського р�ну — 421 

Стара   Жидова,  с.  Сторожинецького 

р�ну — 322 

Стара Жучка, с. Садгорського р�ну — 

447 

Стара   Сіль,   с.   Самбірського   р�ну — 

423 

Старе Село, р. Журавенського р�ну — 

293 

Старе Село, с. Любачівського пов. — 

354 

Старий  Гніздець,  с.   Городенківського 

р�ну — 165 

Старий  Люблинець,   с.  Любачівського 

пов. — 343 

Старосамбірський р�н Дрогоб. обл. — 

280�281,   306.  410,   423�424,   430,   

441, 443,  453. 456 

Старшинська   школа   "Олені"   —  див. 
"Олені",   старшинська   школа   УПА� 

Захід 

Стасинець   Зенон ("Вихор"),   стр.   — 

431 

"Стах", сотен., ТВ 26 — 460�461, 463� 

465 

Стебельський   Степан   ("Хрін", 

"Гринь"), сотен.,  ТВ   26,   КТВ   24  — 

252, 370, 373, 451, 458, 460�465 

Стебник,   с.   Лисецького   р�ну   —      

     197 

Стегниківці, с. Великоборківського р�ну 

— 443 

Стелець  Малий,  ліс,  Дрогоб. обл. — 

231 

Стельмах Іван — 199 

Стельмах Марія — 199 

Стельмащук  Юрій ("Рудий"), КГ  УПА 

— 170 

Степанів Богушка — 337 

"Степанівна",  УЧХ, ТВ 23 — 369 

Степанський   р�н   Рівен.   обл.  —   192, 

211,  276 

Стенань,   м.  Рівнен.   обл.  —   195,  291 

"Степовий", пор., "Олені" старш. шко� 

      ла — 474 

Стефанів Ярослав, стор. — 165 

Стефуранчин Марія — 172 

Стеців,  с.   Коломийський   р�н —   165, 

446 

Стинява Вижня, с. Скільського р�ну — 

272, 421�422 

Стіжок, с. Шумського р�ну — 310 

Стінки, с. Івано�Фр. р�ну — 442 

Стовба, г., Рожнітівського р�ну — 318 

Стовба, с. Рожнітівсьного р�ну — 318 

Стопчатів,  с.   Яблунівського  р�ну—   

     336 

Сторожинецький  ліс,  Чернів.  обл. — 

324 

Сторожинецький р�н — 322�323, 327, 

460 

"Сторчан", к�р вд. УПА — 373 

Стоянці,  с.   Судововишнянського  р�ну 

— 407,450 

Страшевичі,   с.   Самбірського   р�ну  — 

335 

Стратин, с. Рогатинського р�ну — 194 

Стриганці,  с. Тисьменицького  р�ну — 

276 

Стремільче, с. Лопатинського  р�ну — 

320 
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Стрибки — 201�203, 309, 321�324, 326� 

327, 333, 422�425, 427�428, 430, 434� 

436, 439, 441, 443�444, 446, 454, 457� 

458 

"Стрибун", стр. — 313 

Стриганці, с. Стрийського р�ну — 444 

Стрий, м, Дрогоб. обл. — 206, 421 

Стрийський р�н — 256, 286, 309�310, 

319, 325, 420�421, 440, 444, 457 

Стриндавець, прис, р�н Заболотці — 

337 

Стрипа, р. — t60 

"Стріла", вд. УПА (Відділ УПА "Стрі� 

ла") — 322 

"Стріла", стр. — 312 

Стрілиська Нові, М. Дрогоб. обл. — 

166 див. також Нові Стрілища 

Стрілків, с. Стрийського р�ну — 421 

Стрілківський р�н Дрогоб. обл. — 281, 

284, 335, 410, 452, 454�456 

Стрільбичі, с. Старосамбірського  р�ну 

— 430 

Стропків, м., Словаччина — 242, 323 

Стропницьний Василь — 209 

Струбовиська, с. Ліського пов. — 465 

Студійка,  с.  Калуського  р�ну —  272, 

281 

Стушак Василь — 336 

"Стяг",  стр. — 194 

Судововишнянський  р�н  Дрогоб. обл. 

— 407, 415, 450 

Сукіль. с. Болехівського р�ну — 430 

Сукіль, с. Скільського р�ну — 272 

Суломиголовиця, с. Іршавської окр. — 

426 

Сулятичі,  с.  Журавненського  р�ну — 

209, 311 

"Сурма", вд. УПА (Відділ УПА "Сур� 

ма") — 309�310, 324, 327�328, 428, 

434�435, 438, 440 

"Сурмачі", вд. УПА (Відділ УПА "Сур� 

мачі") — 314 

Сухі ріки, с.  Лемківщина —  351 

Суховоля,   с.   Янівського  р�ну — 429, 

445 

Суходіл, с. Бібрського р�ну — 442 

Суходоли, с. Заболотцівського р�ну — 

434 

Сушиця Рикова, с.  Дрогоб. обл. — 443 

Східньо�українські   землі —398�399, 

400�402,  405,  449 

Сядляк Анна — 279 

Сядляк Василь, повст. — 279 

Сян, р. — 126, 133 

Сяніцький   пов.  —  342,  345,   349,  359 

Сянки, с. Боринського р�ну — 465 

Сянок, м. — 345, 349, 354, 460 

 

Т 

"Т.",  к�р  вд.  УПА  "Гуцули" — 329 

"Т. "  к�р  вд.  УПА,  р�н  Самбір — 423 

Таврів, с. Козлівського р�ну — 451 

Тайкури,   с.   Здолбунівського   р�ну  — 

294, 297 

Тамановичі, с.  Крукеницького р�ну — 

408 

Танява, с.  — 272 

Таран, ст. віст. — 143 

Тарасів, с. Бібрського р�ну — 442 

"Тараско", к�р вд. УПА, ТВ 24 — 418, 

421, 424, 443, 452, 454 

Тарасюк   Клим,   сел.  —  350 

Таратущенко, участ. МВД — 446 

Таргонський Іван — 198 

Таргонський Петро — 198 

Тарнавка,   с.  Журавенського  р�ну   — 

337 

Тарновиця,   с.  Ланчинського  р�ну   — 

425     

Тарновиця Лісна, с. Ланчинського р�ну 

— 325 

Тарногород, м.  Білгорайського пов. — 

462 

Татаренко, рад. чиновник— 286 

Татари — 223, 396 
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Татаринів,  с.  Комарнівського  р�ну  — 

321�322 

Твердохліб  Микола  ("Грім"),  май.,  КГ 

 144 

Твіржа,   с.   Судововишнянського   р�ну 

— 407 

Тейсарів, с. Жидачівського р�ну — 295 

Текуча, с. Яблунівського р�ну — 328 

Тенетиська,  с.  Томашівського  пов. — 

354 

Теремне, с. Волин. обл.— 223 

Терешул, с. Закарп. обл.— 340 

Терка, с. Ліського  пов. — 351 

Терлеїв, с.  Рогатинського р�ну — 289 

Терлецький   Михайло   ("Тернопільсь� 

     кий") — 284 

Терло, с. Хирівського  р�ну — 452 

Тернопіль,  м.  181,  195�196, 289, 306 

Тернопільська обл. — 94, 169, 172�173, 

     197, 204, 258, 272�273, 277, 287�288, 

     291, 293, 297, 304, 314,  321, 326, 333, 

     336, 385, 410, 420�426, 433�434,  436� 

     438, 440�443, 446,  448�451, 454�456, 

     459 

"Тернопільський"   —  див.   Терлецький 

Михайло  

Тершів, с.  Дрогоб. обл. — 425,  443 

"Тигр", віст. — 431 

Тилявка, с. Шумського р«ну — 272 

"Тиміш" — див.  Садківський Іван 

Тимків  Іван —336 

Тимофєєв,  МВД — 428 

Тирява, с. Лемківщина—462; 

Тирява Сільна, с. Лемківщина —354 

Тисів, с, Болехівського р�ну — 327, 439 

Тисова, с. Перемиського пов. — 251 

Тисьменицький  р�н  Івано�Фр.  обл.  — 

276,  317,  325,  419,  453 

Тиха, с. Стрілківського р�ну — 231, 282 

Тихий Михайло — 337 

Тичишин Семен, МВД — 456 

Тишиця,  с.   Сокальського  р�ну  — 421 

Тісна, с. Ліського пов. — 463 

Ткаченко, лейт. 184 

"Ткачук",  хop.,  старш.  школа   "Олені" 

— 474 

Ткачук Дмитро, підп. — 276 

Товмацький р�н  Івано�Фр. обл. — 276, 

283, 319, 323, 325, 329, 331, 336�337, 

451 

Товмачик, с. Коршівського р�ну — 426, 

439 

Товсте, с.  Гримайлівського р�ну — 321 

Товстівський р�н Терн. обл. — 258, 438 

Токарські, родина — 280 

"Только", підп.  — 432 

"Тома", підп.— 447        : 

Томашів, м. — 354 

Томашівський пов. — 354�355, 358 

Томси,   прис.   Ярославський   пов.   — 

354 

Топільниця, с.  Дрогоб. обл. — 443 

Топільне, с.  Жаб'ївського р�ну — 446 

Топорів, с. Лопатинського р�ну —162, 

326 

Торговиця, с. Отинійського р�ну — 450 

Тороки, с. Путильського р�ну — 458 

Торське, с. Заліщицького р�ну — 437 

Торчиновичі,  с.  Старосамбірського 

     р�ну — 453 

Трач, с. Коломийського р�ну — 327 

"Трибуна роботніка", газета — 253 

Трійця, с. Лопатинського р�ну — 162 

Тростянна,   с.  Коропецького   р�ну  — 

437 

Тростянець,    с.   Долинського   р�ну   — 

281,  448,  453 

Тростянець, с. Заболотівського р�ну — 

428,  431 

Тростянець,   с.   Золочівського   р�ну  — 

186,  196 
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Тростянець, с.  Коломийського р�ну — 

432 

Тростянець,   с.  Перемиського   пов.  — 

355 

Трудовач,    с.   Краснянського   р�ну   — 

283 

Трускавець, м. Дрогоб. обл. — 192 

Труханів, с. Сколівського р�ну —272 

Трушевичі,   с.   Добромильського   р�ну 

— 444 

Тужилів,   с.  Калуського   р�ну  — 272, 

420�421,  454 

Тулиголови,  с.  Судововишнянського 

р�ну — 407 

Тупчак Іван — 197  

Туради, с. Жидачівського р�ну — 452 

Тур'є, с.  Стрілківського р�ну — 335 

Турійськ, м., Волин. обл. — 195 

Турка, с. Коломийського р�ну  —455 

Турківський  р�н  Дрогоб.  обл. — 169, 

410,  418,  421�422,  424,  451 

Туркмени — 220 

Турниці, с.  Перемиського пов. — 462 

Тур'я, с. Олеського р�ну— 282 

Тур'я  Велика, с. Долинського р�ну  — 

279, 281, 315�316 

Туринський р�н Закарп. обл. — 340 

Туетоголови, с. Козівського  р�ну   — 

451 

Тухолька, с. Славського р�ну — 457 

Тучапи, с.   Городоцького р�ну — 426 

Тучне, с. Перемишлянського р�ну — 290 

Тхір Онуфрій, сел. —  349 

Тхір Тетяна, сел. — 349 

Тязів, с. Івано�Фр.  р�ну — 172, 323�324, 

419 

"Тятива", підп.— 277 

 

У 

УБП (Ужонд  Безпєченьства Публічне� 

ґо) — 355 

УВО — див. Українська Військова Ор� 

ганізація 

УГА — див. Українська  Галицька Ар� 

мія 

УГВР — див. Українська Головна Виз� 

вольна  Рада 

УНДО — див. Українське Національне 

Демократичне  Об'єднання 

УНР — див. Українська Народня  Рес� 

публіка 

УПА   —   див. Українська Повстанська 

Армія 

УЦК — див. Український Центральний 

Комітет 

УЧХ   —   див.   Український   Червоний 

Хрест 

Убин,  с.  Новомилятинського  р�ну  — 

293 

Уваров, кап. МҐБ — 437 

Увисла, с. Копичинецького р�ну — 424 

Угерці, с. Рудківського р�ну — 326 

Угнів,  м. Томашівського  пов. — 348, 

355�357 

Угольна,  с.   Стрийського   р�ну  —  309, 

325 

Угорники; с. Івано�Фр. р�ну — 432, 451 

Угорське, с. Шумського р�ну — 272 

Угринів Горішній, с. Івано�Фр. р�ну — 

192 

Угринів Долішній, с. Івано�Фр. р�ну — 

431     

"Ударник",  підп. — 448 

Ужгород, м. — 448 

Ужонд  Безпєченьства Публічнеґо    — 

див.   УБП 

Узбеки — 221, 223 

"Узбецькі Аскери", листівка— 221 

Узінь, с.  Івано�Фр. р�ну — 198, 457 

Українська   Військова   Організація   — 

СУВО) — 146 

Українська   Галицька Армія   (УГА)   — 

400 
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Українська Головна Визвольна Рада 

(УГВР) — 5�6, 10, 136, 138, 140, 142, 

145�149. 215, 234, 245, 288, 368�371, 

374�376, 380�383, 392, 404�405, 413, 

416, 466�472; 

Великий  Збір,  Перший  — 404�405, 

467�472; 

Генеральний секретаріят — 383�391, 

404, 415; 

Закордонне  Представництво,   Архів 

— 6�14, 75, 92, 122, 132, 139, 359, 377, 

411; 

Плятформа —  155, 411; 

Постанови  — 143�145, 368�371, 381� 

382, 416; 

Президія —404, 474; 

Універсал — 403; 

Хрести  заслуги  —   143�144,  368�371, 

381�382 

Українська   Греко�Католицька   Церква 

— 136 

Українська  Народня  Республіка  (УНР) 

— 392, 401 

Українська  Повстанська  Армія  (УПА) 

— 5�8, 10, 12�13, 44, 129, 135, 137�138, 

140, 142�143, 145�159, 163�164, 167, 

169�178, 181, 184�185, 193, 198�199, 

202�203, 212, 214, 219�245, 259, 271, 

274, 278�279, 282�283, 288, 331�333, 

339, 347�349, 351�352, 359, 361, 364� 

365,  367�371, 375�380,  395�396, 399, 

402, 414, 416, 457, 460�462, 465, 467, 

471; 

Бої  з  ВП  — 251� 252, 341�343, 360� 

365; 

Бої з МВД — 159�178, 251�258, 271� 

298, 307�340, 418�466; 

Бої з ЧА — 159�162; 

Головне Командування — 7, 372�380, 

395�397, 403, 405, 412�413; 

Рейди — 240, 242, 254, 323, 338, 340, 

384; 

Свято УПА, Покрова — 6, 370, 374, 

378; 

Хрести  заслуги — 143�145, 368�371, 

381�382 

Українська  Православна  Автокефаль� 

 на Церква —136 

Українське  Національне Демократич� 

       не Об'єднання (УНДО) — 400�401 

Український Червоний Хрест (УЧХ) — 

 346, 369, 371, 382 

Український  Центральний  Комітет  — 

(УЦК) — 399�400 

"Улас", ГК 3  —  382 

Уличне, с.  Дрогобицького р�ну — 272,    

     297 

Улюч,  с.  Перемиського  пов. —  354 

Улюч, с. Сяніцького пов. — 349 

Унів,    с.   Перемишлянського    р�ну   — 

251, 291 

Унятичі, с.  Підбузького р�ну — 457 

Урбаницька Марія, сел. — 293 

Урвихвіст, ліс. б. с. Ямна Горішня Пе� 

      ремиського пов. — 460 

Устрики�Долішнянський (Нижньо�   

     Устріцький) р�н Дрогобицької обл. —   

     275, 306. 410, 418, 421,  453, 456 

Утіховичі,  с.  Львів.  обл. — 290�291 

Уторопи, с. Яблунівського р�ну — 336, 

434 

Ушня, с. Олеського р�ну — 439�440 

 

Ф 

ФНЄ — див.  Фронт Національної Єдности 

Фатов, ст. лейт. МВД — 424 

Федак Василь, сел. — 349 

Федак Михайло ("Смирний"), рай.,  

ТВ 26 — 4 61�462,  464 

Федор Дмитро, сел. —349 
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Федорак Лукіян, сел. — 292 

Федорко Зиновія — 284 

Федорко Марія — 284 

Федорко Олена — 284�285 

Фельбах, с. Любачівського пов. — 354 

Фельштин, с. Старосамбірського  р�ну 

— 281 

Ферлеїв, с. Рогатинського р�ну — 290 

Ферліївка, с. Львівської обл. — 288 

Фільварки, б. с. Бубнів Журавенського 

р�ну — 162 

Фільварки,  с.  Золочівського  р�ну —   

446 

Фронт   Національної   Єдности   (ФНЄ) 

— 400 

Футала Лев  ("Лагідний"),  пор., ТВ 26 

— 143 

Фьодоров, лейт. МҐБ — 426 

X 

Хамула, рад. чиновник — 444 

Харина Іван — 316 

"Харченко", стр. — 432 

Хильчиці, с. Золочівського р�ну — 

327 

Химчин, с. Косівського р�ну — 310 

Хирівський р�н Дрогоб. обл. — 329� 

330, 338, 445, 447, 452 

"Хитрий", повст. — 438 

"Хитрий", рой. — 436 

Хишевичі, є. Пустомитівсьного р�ну — 

429 

Хімчин, с. Косівського р�ну — 428 

Хлібчин, с,  Івано�Фр. Обл. — Ј77 

Хмельницький Б., ім., вд. УПА — див. 
Відділ УПА ім. Богдана Хмельниць� 

кого 

"Хміль", повст. — 168 

Хмільне, с. Лопатинського р�ну — 320 

Ходаки, с. Шумського р�ну — 272 

Ходань  Іван, сел. — 349 

Ходань Дмитро, сел. — 349 

Ходань Катерина, сел. — 349 

Ходорівський р�н Дрогоб. обл. — 452� 

453 

Ходорівці, с. Довженського р�ну — 

290 

Холм, м. — 358 

Холмщ ина—13 3,3 64 

Холодка Іван, сел. — 349 

Хоробрів, с. Грубешівського пов. — 

357 

Хоростків, с. Єзупільського р�ну — 324 

Хоростків, с. Копичинського р�ну —  

423 

"Хорти", вд. УПА (Відділ УПА "Хор� 

ти")  — 314, 420, 425, 438, 454 

Хотінь, с . Калуського р�ну— 272 

Хоцень, с . Ліського пов. — 463 

Храпи, с. Ярославського пов. — 353 

Христенко, нач. "стрибків" — 212�213 

"Христя", УЧХ, ТВ 23 — 369 

"Хрін", теж "Хрен", КТВ 24 — див. 
Стебельський Степан 

Хромогорб, с. Скільського р�ну— 272 

Хрущ ов М . С . — 439 

 

Ч 

"Ч. "  к�р боївки, р�н Глиняни — 312 
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ріян 
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Яйківці,   с.   Журавненського   р�ну   — 
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Якубів Марія — 210 
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Ялове,   с.   Нижньо�Устріцького р�ну 

— 329, 418 

Ямельниця, с. Сколівського р�ну — 272, 

422 

Ямна   Горішня,  с.   Перемиського  пов. 

— 460 

Ямниця, с. Івано�Фр. р�ну — 168, 418� 

419 

Янівський р�н Львів. обл. — 160, 429, 

431, 433, 444�445 

 

Янковський  Григорій ("Ластівка"), со� 

тенний, ТВ 26 —  460�461 

"Яр"   ст. бул.   чот., ТВ 26 — 463 

"Ярема", бунч., вд. "Рисі" — 314 

"Ярема", пор. старш. школа  "Олені" 

— 474 

Яремко Емілія — 194 

Яремко Юстина—198 

Яремчанський   р�н   Івано�Фр.  обл.   — 

422, 435, 439�440, 452 

"Ярий", стр  — 450 

Яричівський р�н Львів. обл. — 409 

"Ярович", підп. — 429 

Ярослав, м. — 354 

Ярославський   пов.  —  342,  348,  350, 

353�357, 461 

Яселко,  с.  Сяніцького   пов.  —  342,    

     348 
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Ясениця, с. Стрілківського р�ну — 281 
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321, 329 
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"Ясень",  к�р  вд.  УПА�Північ  —  223,   

      373 
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292, 432, 445 

Ясіня, с. Закарпат. обл. — 452 

Яслиська, с. Сяніцького пов. — 342 

"Яструб", к�р вд., УПА�Північ — 223 

"Яструб", май., к�р вд. "Сіроманці"— 

373 

Яськів Тарас — 454 

Ятвяги, с. Крукеницького р�ну — 408 

Ятвяги,  с.  Новострілищанського  р�ну 

— 272, 295 
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ЛІТОПИС УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ

Літопис УПА – це серійне книжкове видання Його завдання – опуб�
лікувати, з дотриманням джерельної точности, документи й матеріяли
до історії УПА, а також стимулювати й видавати праці про діяльність
УПА та історію України того періоду взагалі. Кожний том або група
томів Літопису присвячені окремим темам і мають назву. Частина
томів охоплює історію УПА за певний період на більших територіях, як,
наприклад, на Волині, в Галичині, на українських землях під Польщею
тощо Кожна з цих територій може мати два�три, а то й більше томів.
Додаткова серія книжок буде присвячена загальним темам, або
збірникам спогадів, праць, або може бути книжкою одного автора на
якусь тему. Збірники появляються не періодично, а в залежності від
підготовки й опрацювання наступного тому. Нумерація книжок
Літопису може йти інакше, ніж за оголошеним територіяльним планом
чи хронологією подій. Документи передруковуються з дотриманням
джерельної точности, зі збереженням загальної форми ориґіналу.
Конечні виправлення чи відтворення пошкоджених місць відзначаються
квадратними дужками або – де потрібно – пояснені в примітках. Так
само відзначаються додані редакцією слова, пояснення чи заголовки в
тексті. Інші підпільні матеріяли – мемуари, меморандуми, публі�
цистика тощо – передруковуються без пропусків, проте мовні й пра�
вописні виправлення детально не відзначуються, хіба в особливих ви�
падках. Як правило, передруки беруться з ориґіналів, але при відсут�
ності ориґіналу до уваги береться найвірогідніша копія чи передрук. В
усіх випадках точно подається джерело, а у випадку передрукованих
архівних матеріалів – теж місце збереження даного матеріялу. Кожний
том має довідник осіб та місцевостей і словник неясних слів, скорочень
та маловживаних чи незрозумілих слів.



LITOPYS UPA –
CHRONICLE OF THE UKRAINIAN INSURGENT ARMY

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



ЛІТОПИС УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ
Серійне книжкове видання документів,
матеріялів і наукових праць до історії

Української Повстанської Армії

Досі появилися такі томи Літопису УПА основної серії:

Том 1. Волинь і Полісся: німецька окупація; книга перша: Початки
УПА; документи і матеріяли. Книга містить політичні й організаційні
документи та матеріяли до історії УПА на Волині та Поліссі. Третє,
виправлене видання, 1989 р., 256 стор., тверда обкладинка, ілюстрації,
мапи, схеми.

Том 2. Волинь і Полісся: німецька окупація; книга друга. Книга
містить підпільні документи і матеріяли про бойові дії УПА на Волині
й Поліссі. Друге, виправлене видання, 1985 р., 256 стор., тверда
обкладинка, ілюстрації, мапи.

Том 3'4. Чорний ліс: видання команди Станиславівського
тактичного відтинка УПА, 1947 – 1950 роки. Книга перша і друга.
Книги містять меморіяли, біографічні нариси й документи про дії
відділів УПА Станиславівського ТВ УПА. Частина матеріялів –
оповідання, новели й вірші.

Том 3, книга перша: 1947 – 1948. Друге, виправлене видання, 1987
р., 272 стор., тверда обкладинка, ілюстрації, мапи, схеми.

Том 4, книга друга: 1948 – 1950 (продовження). Друге,
виправлене видання, 1989 р., 288 стор., тверда обкладинка, ілюстрації,
мапи, схеми.

Том 5. Волинь і Полісся: німецька окупація; книга третя: спомини
учасників. Книга містить спогади, рецензії і додаткові підпільні
матеріяли про дії УПА. Між мемуарами – повідомлення про договір
про ненапад між ГК УПА й угорською армією. 1983 р., 312 стор., мапи,
ілюстрації.

Том 6. УПА в світлі німецьких документів, 1942'1945; книга
перша: 1942 – липень 1944. Книга містить аналізи, меморандуми,
повідомлення, звіти, а також переклади українських документів для
центральних політичних, військових і поліційних установ. 1983 р., 256
стор., тверда обкладинка, ілюстрації, мапи.

Том 7. УПА в світлі німецьких документів; 1942'1945; книга
друга: Серпень 1944'1945 (продовження шостого тому). 1983 р., 272
стор., тверда обкладинка, ілюстрації, мапи.



Том 8. Українська Головна Визвольна Рада; документи, офіційні
публікації, матеріяли; книга перша: 1944'1945. Книга містить основні
документи Першого Великого Збору УГВР, передрук органу Президії
УГВР Вісник (ч. 4 (7), серпень 1945) і статті та матеріяли з 1944=45 рр.,
які стосуються цілости визвольного руху. 1980р., 320 стор., тверда
обкладинка, ілюстрації, мапи, схеми.

Том 9. Українська Головна Визвольна Рада; книга друга: 1946'1948.
Книга містить видання УГВР Самостійність і Бюро інформацій УГВР та
інші матеріяли. 1982 р., 520 стор., тверда обкладинка, ілюстрації, мапи,
схеми.

Том 10. Українська Головна Визвольна Рада; книга третя: 1949'
1952. Збірник містить документи, офіційні повідомлення, публікації й
матеріяли УГВР в Україні, між ними Бюро інформацій УГВР, вип. 4=6 і
9. 1984 р., 424 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 11. Тернопільщина: список впавших героїв української
революції в боротьбі з московсько'більшовицьким окупантом за час
від 13 березня 1944 до 31 грудня 1948 року. Це підпільне видання
містить біографії 725 осіб, які загинули на території Тернопільської
округи. Крім того, подає нові дані про смерть близько 100 невідомих
повстанців, які загинули на території округи. 1985 р., XXXII – 248
стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 12. Третя подільська воєнна округа У ПА («Лисоня»):
містить видані командою воєнної округи короткі описи боїв відділів
УПА – «Лисоня» від листопада 1943 до серпня 1945 року, збірник
підпільних пісень Повстанський стяг – виданий з приводу п’ятиріччя
УПА, в 1947 році, – та інші документи й матеріяли групи УПА
«Лисоня». 1989 р., 352 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 13. Перемищина — Перемиський курінь; книга перша: Денник
відділу «Бурлаки» (Володимира Щигельського) – містить денник
цього відділу («Ударники»=4, 94а) за час від жовтня 1946 до 24 жовтня
1947 року, ведений бунчужним «Буркуном», з епілогом Богдана Гука
(«Скали»). Книга має також різні документи сотні – списки вояків,
господарські документи тощо. 1986 р., 370 стор., тверда обкладинка,
ілюстрації.

Том 14. Перемищина – Перемиський курінь; книга друга: Денники
й документи – містить денники сотенного «Крилача» (Ярослава
Коцьолка) з 1944 і 1947 років, продовжувані по його смерті сотенним
«Бурлакою» (Володимиром Щигельським), денник сотні «Крилача»
(ведений бунчужним «Орестом») і документи обох сотень. 1987 р., 262
стор., тверда обкладинка, ілюстрації.



Том 15. Костянтин Гіммельрайх: Спогади командира відділу
особливого призначення «УПА'Схід»; спогади. Автор – киянин –
оповідає про свої переживання від вибуху війни 1941 року до
«звільнення» з УПА і рейду на Захід в 1945 році: мобілізація до ЧА,
німецький полон, окупований Київ, участь у підпіллі ОУНм, к=р вд.
УПА (ОУНм) в Карпатах, старшинська школа УПА, мандри по Поділлі
й к=р вд. особливого призначення «УПА=Схід». 1987 р., 266 стор.,
тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 16. Підпільні журнали закерзонської України, 1945'1947.
Збірник містить передруки таких підпільних журналів: Тижневі вісті,
Лісовик, Інформативні вісті, Інформатор і Перемога. Всі числа цих
журналів супроводяться англомовним резюме. Збірник має статтю про
історію підпільної видавничої діяльності на Закерзонні та Акт
оскарження О. Лебедович. 1987 р., 608 стор., тверда обкладинка,
ілюстрації.

Том 17. Англомовні видання українського підпілля, 1946'1947.
Збірник містить передруки підпільних видань: Нові Лідіце, Виселення
єпископа Коциловського, Вибори в СРСР, Нова голодова катастрофа в
Україні, Фашистське страшило, До братніх чеського і словацького
народів. 1988 р., 192 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 18. Карпатська група УПА «Говерля»; книга перша:
Документи, звіти та офіційні публікації. Містить передрук підпільного
видання командування групи Шлях перемоги, звіти команд тактичних
відтинків УПА й звіти командирів відділів та підвідділів УПА, 24 ТВ
УПА «Маківка». 1990 рік, 328 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 19. Карпатська група УПА «Говерля»; книга друга: Спомини,
статті та видання історично'мемуарного характеру. Включає збірку
нарисів і споминів, друкованих у підпіллі. Майже всі спомини написані
старшинами і вояками УПА ще на Україні або відразу після переходу на
еміграцію. 1992, 357 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 20. Покажчик до «Літопису УПА»; книга перша: 1'19 томи.
Книга містить покажчики псевдонімів, прізвищ, географічних назв,
інституцій, поазбучні списки авторів та надрукованих матеріялів й інші
дані про перших 19 томів «Літопису УПА». 1994, 528 стор., тверда
обкладинка, ілюстрації.

Том 21. УПА в світлі німецьких документів, 1941'1943; Книга
третя: Червень 1941 – травень 1943. Книга містить звіти,
меморандуми, а також переклади українських документів для
центральних політичних і поліційних установ. 1991, 271 стор., тверда
обкладинка, ілюстрації.



Том 22. УПА в світлі польських документів; книга перша:
Військовий Суд Оперативної Групи «Вісла». Містить вироки, звіти та
кореспонденцію Військового суду Оперативної групи «Вісла» за період від
травня до вересня 1947 р. 1992, 627 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 23. Медична опіка в УПА: документи, матеріяли і спогади.
Більша частина книги – це спомини санітарів, медиків, лікарів й інших
працівників санітарної служби й Українського Червоного Хреста
(УЧХ). В книзі теж поміщені підпільні документи й біографії
працівників УЧХ. 1992, 480 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 24. Ідея і чин: орган Проводу ОУН, 1942'1946. У цій книзі
передруковано головний політично=інформативний журнал Проводу
ОУН на Українських Землях, що видавався в роках 1942=1946. Журнал
містив важливі інформації про боротьбу УПА, німецьку та російську
окупаційну політику, розвиток української політичної думки. 1995, 592
стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 25. Пісні УПА. Збірка пісень, тематично пов’язаних з
боротьбою УПА. Збірник включає не тільки властиві пісні вояків УПА,
але й укладені пізніше в тюрмах і концтаборах, чи уложені народом.
Збірник містить тексти пісень, їх варіанти, мелодію і варіанти, а також
дані про саму пісню, її авторів й оспівуваних у піснях героїв чи події.
Збірник містить понад 600 пісень чи їх варіянтів. 1997, ХХІУ+556 стор.,
тверда обкладинка, ноти.

Том 26. Українська Головна Визвольна Рада. Документи, офіційні
публікації, матеріяли. Книга четверта: Документи і спогади. Збірник
містить протокол ВЗ УГВР, доповідь на цьому зборі й інші документи:
вибір з листування президента УГВР Кирила Осьмака, переговори з
польським підпіллям, Угорщиною й Румунією, слідчу справу Миколи
та Петра Дужих й інші документи. У книзі також спогади членів УГВР
й інших осіб про утворення та діяльність УГВР 2001, 658 стор., тверда
обкладинка, ілюстрації.

Том 27. Роман Петренко: За Україну, за її волю; спогади. Автор –
волиняк – оповідає про свою діяльність від вибуху війни у 1939 до
відходу на Захід у 1945. Спочатку автор був діячем ОУН Сарненської
округи (від січня 1942 в підпіллі), згодом – шефом господарського
відділу ШВО УПА «Заграва», від літа 1943 – ГВШ (потім КВШ УПА=
Північ, командир Дм. Клячківський) і від літа 1944 – старшиною для
особливих доручень при ГСЗС УГВР під керівництвом М. Лебедя.
1997, 279 стор., тверда обкладинка, ілюстрації, мапи.

Том 28. Марія Савчин: Тисяча доріг; спомини. Автор оповідає про
свої переживання від вибуху війни (від 1944 до 1953 – в підпіллі) до
свого приходу на еміграцію у 1954. Від 1945 була дружиною В. Галаси,



заступника пров. ОУН Закерзонського краю, від 1947 співробітника
ГОСП в Карпатах, і від 1948 – пров. ОУН ПЗУЗ. Авторка перебувала
разом з ним на Закерзонні, в Карпатах, на Волині а також – у тюрмі
КҐБ у Києві. 1995, 600 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 29. Іван Гарасимів («Палій»): 3 юнацьких мрій — у ряди
УПА, це розповідь учасника підстаршинської школи УПА в Карпатах
та ройового в сотні У=І (94), про його бойовий шлях в УПА від осені
1943 до осені 1947 в Карпатах та на Лемківщині. Спогади дають цікаву
картину із щоденного життя повстанців та їхніх командирів, як теж про
важке становище українського населення на цих теренах. 1999, 336
стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 30. Степан Хрін (Степан Стебельський): Крізь сміх заліза;
спогади. Книга містить два спогади Степана Стебельського («Хріна»),
к=ра ТВ УПА 24 «Маківка» – «Крізь сміх заліза», «Зимою в бункері» та
спогади Олекси Конопадського («Островерха») – «Спомини чотового
УПА Островерха». Автори оповідають про свої дії в УПА від 1944 до
1949 року на Лемківщині та Дрогобиччині. 2000, 552 стор., тверда
обкладинка, ілюстрації.

Том 31. УПА на Львівщині і Ярославщині. Спогади і документи
вояків УПА ТВ «Розточчя», 1943 – 1947. Книга містить спогади «Сої»,
«Спартака», «Зенона Семеніва» та інших членів відділу УПА к=ра
«Бриля». Також подаються оперативні звіти к=ра «Бриля» та к=ра
«Гамалії» («Переяслави І» та «Переяслави II») з Тактичного Відтинку
УПА «Розточчя». 2000, 324 стор., тверда обкладинка, схеми, ілюстрації.

Том 32. Медична опіка в УПА: документи, матеріяли і спогади.
Книга друга. Велика частина книги – це спомини санітарів, медсестер,
медиків, лікарів і інших працівників санітарної служби й Українського
Червоного Хреста (УЧХ). 2001, 581 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 33. Тактичний Відтинок УПА 26'ий «Лемко»: Лемківщина і
Перемищина (Документи і матеріяли). Книга містить документи і
матеріяли, що відносяться до історії та діяльности відділів УПА ТВ=
«Лемко» в рр. 1944=1947, оперативні звіти, накази інструкції та
вказівки, рейди УПА, та документи Підстаршинської школи ім. полк.
«Коника». 2001, 900 стор., тверда обкладинка, мапи, організаційні
схеми, ілюстрації.

Том 34. Лемківщина і Перемищина – «Холодний Яр», «Бескид»,
«Верховина»: Політичні звіти. Книга містить організаційний розподіл
підпільної мережі Лемківщини і Перемищини, кадрову обсаду
підпільної сітки та політичні й інформативні звіти з терену за роки
1944=1947, 2001, 974 стор., тверда обкладинка, організаційні схеми,
ілюстрації.



Том 35. Покажчик до «Літопису УПА»; книга 2: томи 21'34, томи
та 1'3 Нової Серії та томи 1'3 серії «Бібліотека». Книга містить
покажчики псевдонімів, прізвищ, географічних назв, інституцій,
поазбучні списки авторів та надрукованих матеріялів й інші дані про
томи «Літопису УПА» Основної та Нової Серій, як також книги
«Повстанські могили» т.1 за ред. Євгена Місила. 2002 р., 870 стор., тв.
обкл.

Том 36. «Книга полеглих членів ОУН і вояків УПА Львівщини».
Книга містить взяті з радянських архівів короткі біографії членів ОУН і
УПА, які загинули на Львівщині. 2002, 1058 стор., тверда обкладинка,
ілюстрації.

Том 37. Іван Лико, «На грані мрії і дійсності: спогади підпільника.
1945'1955». Книга містить спогади Івана Лика («Скали», «Богдана») –
«На грані мрії і дійсності» та спогади Миколи Терефенка («Медведя»)
– «На грані двох світів». Автори оповідають про пережите ними в
підпіллі на Лемківщині та в польських тюрмах. 2002 р., 644 стор.,
тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 38. Петро Й. Потічний‚ “Архітектура резистансу: криївки і
бункри УПА в світлі радянських документів”. Книга містить схеми та
описи різних криївок УПА й запілля, та перелік з’єднань Червоної
Армії та Внутрішніх Військ НКВД‚ які були залучені до боротьби
проти підпілля‚ зібраних в Архіві Внутрішніх військ Українського
Округу за рр. 1944=1954, який знаходиться в Колекції ім. Петра Й.
Потічного при Університеті Торонто. 2002‚ 430 стор.‚ тверда
обкладинка‚ схеми‚ ілюстрації.

Том 39. Тактичний відтинок УПА 28'й “Данилів”: Холмщина і
Підляшшя. Документи і матеріяли. Містить огляди й документи про дії
УПА на Холмщині й Підляшші в 1945 – 1948 роках. Між документами
– звіти Холмського ТВ УПА, хроніки (денники) сотень УПА, звіти зі
зустрічей представників УПА з представниками польського резистансу
з ВіН=у («Вольносьць і Нєзавіслосьць»), звіт із зустрічі з англійським
кореспондентом, та інше. Більшість документів походить з Колекції
Петра Й. Потічного при Унівеситеті  Торонто. 2003, 1058 стор., тверда
обкладинка, ілюстрації.

Том 40. Тактичний Відтинок УПА 27'й “Бастіон”: Люба'чівщина,
Ярославщина, Томашівщина. Документи і матеріяли. Містить огляди
й документи про дії УПА в 1945–1948 роках. Серед документів — звіти
Команди Тактичного Відтинку, хроніки відділів куреня УПА
“Месники”, звіти й огляди керівництва ІІ Округи ОУН “Батурин”,
господарські звіти тощо. Більшість документів походить з Колекції



Петра Й. Потічного при Університеті Торонто. 2004, 600 стор., тверда
обкладинка, ілюстрації.

Том 41. Президент УГВР Кирило Осьмак. Книга містить
документи та матеріяли про Президента УГВР Кирила Осьмака, його
життя, наукову діяльність і смерть. 2004, 880 стор., тверда обкладинка,
ілюстрації.

Готуються до друку томи:

Головний Командир УПА Генерал Роман Шухевич–Тарас
Чупринка. Книга містить документи та матеріяли про ген. Романа
Шухевича–Тараса Чупринку‚ його життя‚ підпільну діяльність і смерть.

Літопис УПА: Історія видавництва. В книзі буде подано
інформативні матеріяли про початки та розвиток “Літопису УПА”‚
видавничий комітет‚ редакцію й адміністрацію та співпрацівників і
фундаторів видавництва.

У новій серії, т. зв. Київській, у співпраці з Інститутом української
археографії та джерелознавства Національної Академії Наук України
Державним комітетом архівів України та Центральним державним
архівом громадських об’єднань України появилися такі томи «Літопису
УПА»:

1. Видання Головного Командування УПА. Книга містить такі
видання: До зброї, № 16, 1943, Повстанець, № 1=6, 1944=1945,
Український перець, № 1=3, 1943=1945 та Бойовий правильник піхоти.
Київ – Торонто, 1995, 482 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

2. Волинь і Полісся: УПА та запілля 1943 – 1944. Документи і
матеріяли. Книга містить документи Головної Команди УПА=Північ та
документи Військових Округ «Заграва», «Богун», «Турів» та
«Тютюнник». Київ – Торонто, 1999, 724 стор., тверда обкладинка,
ілюстрації.

3. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: директивні
документи ЦК Компартії України 1943'1959. Збірник містить
найповніше зібрання документів ЦК КП(б)У – постанови з’їздів,
пленумів політбюро, оргбюро, секретаріяту, які супроводжуються
інформативними записками, повідомленнями та довідками. У книзі
також представлені листи, стенограми засідань та виступів членів ЦК
КП(б)У. Київ=Торонто, 2001, 652 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.



4. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля:
інформаційні документи ЦК КП(б)У‚ обкомів партії‚ НКВС–МВС‚
МДБ–КДБ (1943–1959). кн. 1‚ (1943–1945). У книзі зібрані
документи з історії боротьби сталінського режиму проти українського
національно–визвольного руху протягом 1943–1945 рр. Усі подані
матеріяли мають інформаційно–звітний характер. Київ–Торонто‚ 2002‚
597 стор.‚ тверда обкладинка.

5. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля:
інформаційні документи ЦК КП(б)У‚ обкомів партії‚ НКВС–МВС‚
МДБ–КДБ. (1943–1959). Книга друга: 1946–1947. У книзі зібрані
документи з історії боротьби сталінського режиму проти українського
національно–визвольного руху протягом 1946–1947 рр. Усі подані
матеріали мають інформаційно=звітний характер. Київ–Торонто‚ 2002‚
574 стор.‚ тверда обкладинка.

6. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля:
інформаційні документи ЦК КП(б)У‚ обкомів партії‚ НКВС–МВС‚
МДБ–КДБ. (1943–1959). Книга третя: 1948. У книзі зібрані
документи з історії боротьби сталінського режиму проти українського
нац.=визвольного руху протягом 1948 р. Усі подані матеріали мають
інформаційно=звітний характер. Київ–Торонто‚ 2003‚ 523 стор.‚ тверда
обкладинка.

7.Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля:
інформаційні документи ЦК КП(б)У‚ обкомів партії‚ НКВС–МВС‚
МДБ–КДБ. (1943–1959). Книга четверта: 1949–1959. У книзі зібрані
документи з історії боротьби сталінського режиму проти українського
національно=визвольного руху протягом 1949–1959 рр. Усі подані
матеріали мають інформаційно=звітний характер. Київ–Торонто‚ 2003‚
716 стор.‚ тверда обкладинка.

Готуються до друку томи:

Волинь, Полісся, Поділля: УПА та Запілля 1944'1946. Документи
і матеріяли. Збірник містить документи керівництва УПА=Північ і
УПА – Південь, Краєвого проводу ОУН ПЗУЗ і НВРО та груп
(Воєнних Округ) «Заграва», «Богун», «Тютюнник» і з’єднань груп «33»
(ПЗК «Москва»), «44» (ПСК «Одеса»).

Воєнна Округа УПА «Буг» 1944'1948. Документи і матеріяли.
Збірник містить документи керівництва і окремих підрозділів ВО та
пресові видання УПА, теренові керівні і звітно=інформативні
документи ОУН.



Серія «Літопис УПА» – Бібліотека

1. Юрій Ступницький. Спогади про пережите. Автор – волиняк –
оповідає про свою родину та переживання від юнацьких років (кінець
30=х) до виходу з ув’язнення в середині 50=х років. Автор є сином
начальника штабу УПА полк. Леоніда Ступницького, разом з яким у
1943 р. пішов до УПА, де навчався у старшинській школі
«Дружинники». Після арешту в 1944 р. поневірявся по тюрмах і
таборах Радянського Союзу. Київ, 2000, 128 стор., м’яка обкладинка,
мапи, ілюстрації.

2. Володимир В’ятрович. Рейди УПА теренами Чехословаччини.
Монографію присвячено одному з маловідомих аспектів історії
українського національно=визвольного руху 1940=1950 років –  рейдам
УПА чехословацькими теренами. Обрана тема дозволяє авторові
показати розмах національно=визвольної боротьби в Україні, її вплив
на події у післявоєнній Європі, без чого неможливе правильне і
об’єктивне тлумачення суспільних процесів того часу. Львів, 2001, 208
стор., м’яка обкладинка, мапи, ілюстрації.

3. Ярослав Грицай – «Чорнота», Параскевія Грицай. А рани не
гоїлися: Спомини «Чорноти». У книзі описані спогади чотового
командира УПА «Чорноти» про події, що відбувалися в 1943=1945
роках на Закерзонні, та про його страдницьке життя в більшовицьких
тюрмах і концтаборах Сибіру. Мемуари підготовлені до друку
дружиною автора Параскою Грицай (з дому Ротко), яка протягом
довгих років відтворювала розповіді свого чоловіка, уточнювала,
доповнювала та систематизувала їх. Львів, 2001, 332 стор., тверда
обкладинка, ілюстрації.

4. Спогади вояків УПА та учасників збройного підпілля
Львівщини і Любачівщини. Книга містить спогади Василя Левковича
(“Вороного”)‚ його дружини Ярослави‚ сотен=ного Миколи Тарабана
(“Тучі”)‚  вояків УПА Івана Філя (“Шеремети”)‚ Івана Василевського–
Путко (“Вуса”)‚ оргмоба Костя Міхалика (“Думи) та зв’язкової
Катерини Когут–Лялюк (“Грізної”). В книзі подана коротка згадка про
Якова І. Чорнія (“Кулю”‚ “Мушку”‚ “Ударника”)‚ командира
Перемиської 6 ВО УПА, авторства Федора Лопадчака. Львів, 2003, 448
стор., тверда палітурка в суперобкладинці, ілюстрації.



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



http://www.infoukes.com/commercial/litopys-upa/index.html
http://www.litopysupa.com
upa@allstream.com
Vyslok@aol.com
potichp@sympatico.ca
litopys@bs.lviv.ua
http://www.litopysupa.com
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