Світлій пам’яті живим і мертвим землякам, яким випала трагічна
доля жити в лихолітній час страху правління сталінськокомуністичного режиму
Присвячується...

СПОВІДЬ
Історична художньо-публіцистична повість
Друге видання
Повість „Сповідь” відображає нелегку долю селян Славутського й Ізяславського районів
на Хмельниччині, які проживали в тридцятих роках на радянсько-польському прикордонні, та
в грізні і складні сорокові повоєнні роки. У творові характерно, аргументовано висвітлено, як
радянська комуністична влада воювала із власним народом. Персонажам цієї повісті довелося
жити в лихолітній час сталінсько-комуністичного режиму й німецько-фашистської окупації і
зазнати всіх страждань та злигоднів того часу.
Персонажі й події, відображені в книзі, не вигадані.
Автор в деяких розділах повісті робив пояснювальні вставки в яких він пояснює читачеві,
чому ці події відбувалися і що спонукало до їх виникнення.
ДО ЧИТАЧІВ
Спогади моєї мами записував я з болем у душі. Бо жах охоплював,
коли слухав про всі ті поневіряння, відчай і зневіру в справедливість,
крізь які пройшли рідні мені люди. Сльозами писав, а крапки в кінці
кожного речення ставив скреготом зубовим, бо вже уяви не вистачало
бачити перед собою образи тих, хто пережив часи страхіття.
Не мудрував я стилем, не вицяцьковував маминої оповіді високого
стилю словами, бо життя її було складним, а згадки про нього – простими
і щирими... А ще – вражаючими, шокуючими...
Дивувався я маминій тязі до життя. І дивувала сила волі тих людей,
серед яких моя мама зростала, де бралися в них сила і снага не вмерти
передчасно, не розчаруватися, а боротися за життя.
А ще била ножем у серце підступно, з-за рогу, по-звірячому – несправедливість
і точила, мов короїд деревину, образа.
І за мамину долю. І за долю... усього нашого народу. Бо в маминій долі,
у маминих поневіряннях життєвих, як у дзеркалі, відбилася доля всього
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українства, по якому пройшли вогненні вали війни. І мама моя – дитя народу
свого, і народ мій, наперекір усьому, не загинули між двох вогнів,
між двох світів, між буттям і небуттям.
І мама вижила моя... І народ мій вижив. Став дорослим.
І в мами моєї вже дорослі внуки...
Казимир Шептицький

Передмова

О

повідає автор про родину своєї матері: моя мати, Галина Іванівна Серединська
народилася в селі Білотин Ізяславського (Плужнянського) району Хмельницької
області в сім’ї бідняків. Її батько, Серединський Іван Юліанович, працював їздовим у
лісника. Усе своє життя, з раннього дитинства, кіньми трелював колоди, розчищав і доглядав
ліс. Грамоти не знав, не вмів читати й писати. Мати Галини – Ганна Аксаверівна, була
домогосподаркою та тяжко працювати не могла, бо хворіла на астму і коли швидко рухалася
то засапається, начебто їй не хватало повітря. У сім’ї Серединських росло троє дівчат: старша
Марія – 1926 року народження, Галя, моя мати з 1932 року й менша Стася 1937. Родина хоча й
жила в бідноті, проте всі завжди були добрими, привітними та дружніми.
На краю села Білотин, під лісом, біля дороги, до села Хоровиця, у маленькій, на половину
заритій у землю хатинці, жила самотньо її бабця Антоніна. Діда не пам’ятає. Люди згадували
про нього, як майстра по виготовленню струнних інструментів, на яких він гарно грав на
вечірках і весіллях. Дід помер від голоду в 1933 році.
Наша одинока оселя, розповідає мама, сиротливо стояла біля дороги за селом Білотин. Хата
була покрита бляхою, а стіни побілені вапном білі-білюсенькі, а кругом вся вона купалася у
червоних мальвах, які поросли і червоніли обабіч дороги до самої річечки.
Невеличка річка, яка протікала недалечко від нашої хати і перетинала піщану дорогу Ізяслав Острог. Тут батько колись збудував міцний місток із дубових колод. Це місце ще й зараз
називають у честь того будівника – «Серединським містком». Обмитий дощами, обшмугляний
колючими сніговицями, до болю облизаний сонячними зливами, він здається добровільно
забрів по саме черево в ліниво-хлюпотливу безіменну річечку й запрошує щодня і щоночі:
ідіть, їдьте, товчіться по мені, люди добрі, в цьому моя найбільша благодать.
І в мою долю цей місток врісся міцно-міцно. Діти з усього села збігалися до місточка
скупатися в річці, руками ловили в печерах берега раків і рибу чи просто лежали і ніжилися на
теплому піску. Діти з розгону пірнають у воду, борюкаються, збивають хмару бризок, які
виграють проти сонця зеленими. синіми вогниками, і так само, з розгону, вискочивши з води,
падають у густу траву. Довго-довго лежать мовчки, тремтіли від прохолодної сирості,
підставивши обличчя сонцю, аж доки, зголоднілих не покличе нас мама, де на нас чекають
борщ затовчений салом і вареники з сиром.
Батько був веселої вдачі. Сірі очі прискали смішинками, обличчя просте, а язик гострий. Як
уже когось висміє чи приклеїть до нього прізвисько, то так тій людині до кінця днів його і не
зносити. Себе він також не милував. Погляне на свій витертий, поруділий кожух і скаже: «Ну
хіба, Анюта, твій чоловік не пан?..»
Ніби зараз чую його голос, бачу веселі, з лукавинкою очі і непокірний чуб, який весь час
приборкував енергійним змахом широкої долоні. Він садовив мене на плечі і бігли підтюпцем
до дуба, який виріс, як надійний сторож на межі біля берега річки, розрісся розправивши свої
могутні віти, які переплелись у височині в густу зелену шапку. Обережно опускав мене на
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землю, а сам падав горілиць у високу м’яку траву, що зеленим килимом слалася до ніг. Ніби
зараз чую його голос, як він співав з своїм другом Іваном Башинським отам же під дубом,
теплими літніми вечорами. Починали стиха, ніби пробуючи голоси, потім голосніше,
голосніше, з переливами. Пісня розправляла крила, немов хотіла злетіти до самого неба. Усі
білотинські дівчата, як мухи на мед, зліталися на ті пісні.
Незважаючи на тяжку працю у лісництві, батько зміг підняти домашнє господарство. У нас
були: пара коней, корова, свині, віз і різний домашній реманент, хата була покрита бляхою.
Недалеко від села проходив радянсько-польський кордон. Поблизу від нашої садиби було
побудовано двоповерховий залізобетонний дзот, який входив в оборонну лінію, що проходила
по кордону. Таких дзотів було збудовано багато, по всьому периметру радянсько-польського
кордону. Ці фортифікаційні оборонні укріплення, бетонні стіни яких, не в змозі розвалити
авіаційна бомба при прямому влученню, получили назву «лінія Сталіна» і здавалися
неприступною твердинею на шляху любого загарбника. На будівництво укріп району
насильно зганяли жителів прикордонних областей. Тут, на цьому нікому непотрібному і
невдячному творінню рук людських, люди тяжко працювали з рання і до самого смеркання. За
цю працю робітникам нічого не платили, а тільки три рази в день з ближнього прикордонного
колгоспу на території якого будувалися об’єкти привозили у великих чавунних казанах
зварений куліш. Ці люди працювали на будівництві по два, три місяця, а в їх домівках чекали
на годувальника голодна сім’я і занедбане домашнє господарство.
У 1933 році радянська влада створила штучний голодомор на території радянської України.
Люди, які проживали в Західній Україні, ніяк не могли зрозуміти, чому вони не знають, що
таке голод, а по другу сторону кордону вимирають цілі села від голоду. З польської сторони,
через кордон, який проходив по річці Горинь, люди стали везти продукти, для того щоб
допомогти потерпілим від голоду українцям. Оці патріоти на човнах переправлялись через
річку і продукти висипали прямо-таки купами на радянському березі річки з надією, що
голодні люди натраплять на них, і вони їх врятують від смерті. Тоді сталінський репресивний
апарат НКВС віддав наказ радянським прикордонникам відкрити «полювання» на цих людей,
які хотіли надати елементарну допомогу нужденним вмираючим від голоду людям і стали
розстрілювати тих, котрі везли на човнах картоплю, буряки – все, що змогли зібрати по селах
їстівного, для вмираючих від голоду своїм землякам. А щоб ніхто не зміг скористатися цією
допомогою, прикордонники стріляли в радянських колгоспників, які, від голоду охлявши,
незважаючи на смертельну небезпеку, лізли на берег річки, щоб там щось знайти їстівне. Над
кордоном частенько стали лунати постріли, і вниз по течії багато пропливало трупів отих
благодійників, які хотіли надати елементарну людську допомогу голодуючим, і висохлі від
голоду з роздутими животами тіла тих голодних бідолах, які намагалися підібрати на березі ці
дорогоцінні для них продукти.
А ініціатор, цього трагічного штучного голодомору на Україні, при якому умертвили голодом
близько десяти мільйонів людей, був любимий вождь радянського народу товариш Сталін. Він
хотів знищити свободолюбивий український народ і спустошені від людей землі заселити
людьми інших країв з азіатської зовнішністю, яких легко можливо було зомбірувати
комуністично-юдейською ідеєю і робити з них пролетарських рабів, щоб вони поклонялися
тільки своєму богові – вождю пролетаріату. В донецькій і луганській області від голоду
вимерли вісімдесят відсотків сільського населення, а в харківській, полтавській і
кіровоградській на в селах люди вимерли на шістдесят відсотків і так по всій Україні.

1937 рік. Арешт батька
Мого тата по невиясненим причинам, три рази арештовували енкаведисти. У 1935 році його
арештували і завезли у комендатуру 20-го прикордонного загону у місто Славута. Тут, на
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вулиці Кірова у довгому бараку був розміщена комендатура слідчого відділка НКВС,
скорочена назва - ТЕРПОТ. За міцним, високим щільно припасованими дошками парканом,
пофарбованому у чорний колір проводилися допити арештованих.
А у просторому
старовинному льоху в внутрішньому дворі терпота, була розміщена в’язниця для тимчасового
затримання. Біля льоху була встановлений двигун, який цілодобово працював і приводив в рух
вал з надітими на ньому металевими тарелями, які билися між собою і створювали такий
гамір, щоб заглушати крики закатованих людей.
Кожний ранок до льоху під’їжджала
підвода з обтягнутим чорною тканиною фургоном, у який загружали трупи в’язнів, яких
замучили на допитах. Частенько, цей фургон появлявся декілька разів за день біля льоху. Ця
фабрика вбивств і катувань працювала день і ніч. Всім цим катівським господарством
завідував старший слідчий, капітан НКВС Фройсман Давид Феліксович. Високий й худий як
стеблина, за скельками окулярів на свої жертви дивилися маленькі з малоподвижними
зіницями гадюче подібні очки.
Як розповідала Галя Лящук, вона працювала прибиральницею у ТЕРПОТІ, і коли вранці
прибирала в слідчих кімнатах, так їй приходилося відмивати підлогу і стіни від крові. На
підлозі по куткам кімнати знаходила відрізані людські пальці, вирвані по живому нігті,
шматки шкіри з жмутками волосся. Вона збирала ці незаперечні докази, яким страшним
тортурам піддавалися арештовані і закопувала людські останки у кутку за льохом.
Нашого тата на два тижня зачинили у цей льох, піддавали тортурам, а потім побитого
звільнили, як начебто і не було цих страшних допитів. Коли його випускали з цієї буцегарні,
він спитав у цих катів, для чого вони над ним так знущалися. Та вони тільки розсміялися.
- Так надо, для профілактікі. Пожіві єщьо...
У 1936 році в липні місяці за татом знову приїхали міліціонери і забрали його. Він тоді ще
пожартував.
– Знову-таки для профілактики.
Декілька днів тривали допити. Батька тяжко побили, так, що насилу додому добрів. На цей
раз він уже не спитав, за що його б’ють, зрозумів – така вже є влада. Крім нього, в той час було
заарештовано ще шістнадцять чоловік із нашого села.
Таку „профілактику ” проводили на лояльність до влади співробітники НКВС (Народний
Комісаріат Внутрішніх Справ) з населенням польської національності, яке проживало в
прикордонній зоні.
Після цієї нікому не зрозумілої екзекуції батько цілий місяць лікувався від побоїв, усе тіло
покривали криваві синці, відхаркувався кров’ю. На щастя, здоров’я тата покращало. Молодий
організм і життєлюбна вдача врятувала його тоді від загибелі Він уже боявся ночувати в хаті,
так ще й потрібно було працювати в лісника. Тому він вирішив побудувати далеко в густому
лісі землянку. З півроку він прожив у лісі, боявся попастися людям на очі, Крім лісника, а ми,
діти й мама, йому носили туди їсти.
Батько весною прийшов додому, бо надокучило йому ховатися по лісах й потрібно було вже
працювати на своєму господарстві, настала пора орати, сіяти на своїй земельній ділянці. Так і
весна пройшла в постійних господарських турботах, наблизилося літо. Батька з міліції ніхто не
турбував, і він заспокоївся. Думав, що більше його чіпати не будуть. Але не так воно сталося,
як хотілося. Біс уже намітив свою жертву.
Під кінець літа 1937 року, ранком у неділю, біля нашої хати зупинилося авто із чорним
фургоном, з якого вискочили міліціонери й побігли до хати. Батько якраз снідав. Його звалили
на підлогу, скрутили руки, вивели на вулицю, а нас вигнали з хати. Троє міліціонерів, озброєні
залізними довгими дротяними щупами, стали тикати ними по всій присадибній ділянці,
шукаючи те, що могло бути сховане в землі. А батько перед арештом на краю городу закопав
бочечку із соленим салом, і того „кладу ” вони не знайшли. Коли ж обшукували хлів, то з-під
стріхи витягнули старовинну товсту книжку з кольоровими малюнками. Міліціонер пожбурив
її на віз з конфіскованим майном.
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Це була Біблія, яку привіз із міста Славути мій рідний
дядько Станіслав Аксаверович Полькевич. Він жив у
Славуті (біля пошти, раніше тут знаходилося помешкання, у
якому проживав С.А.Полькевич, а тепер на цьому місці
побудували п’ятиповерховий будинок). Ця Біблія, мабуть,
являла собою цінність, тому Полькевич боявся, що можуть
у нього зробити обшук. У той час зберігання Біблії для
НКВС бувало вагомим доказом, щоб мати зачіпку, за що
можна людину було б заарештувати. Тому він привіз Біблію
на зберігання до нас у село Білотин. Полькевич думав, що в
селі цю старовинну фамільну реліквію легше буде сховати
від всевидющого ока більшовиків. Мама Біблію сховала в
хліві...
Міліціонери закінчили обшук. Двоє підійшли до батька,
який сидів під плотом і безучасно споглядав за всім, що
діється. Взяли його попідруки і потягнули до автомобіля.
Мама вскочила на ноги і побігла за батьком.
- Не пущу! – закричала мама, вчепившись за рукав батькової сорочки.
- Стій! Застрелю! – міліціонер скинув з плеча гвинтівку і штовхнув прикладом її в груди.
Мама заточилася і охнувши, впала навзнак на дорогу.
- Бабо! Не роби собі зайвого лиха! - гримнув на неї охоронник.
- Ти кат! Ти що, не бачиш, що вона вагітна! – закричав батько і рвонувся з рук, та охоронники
міцно його тримали. Різко скрутили руки, підняли і кинули у кузов машини. Останнє, що ми
почули:
- Ганю! Бережи дітей!
Міліціонери посідали у транспорт, одні в машину, а троє сіли на підводу і поїхали в сторону
Ізяслава.
Після того як енкаведисти забрали батька, а ми й не знали, куди його повезли, як тут до
хати підкотили дві підводи з колгоспу, на яких їхали, звісивши ноги з бортів десяток
колгоспників. На першій підводі сидів огрядний голова колгоспу. Він повільно зліз із воза,
спідлоба, зле поглянув на матір, яка стояла у воротах, охопивши руками великий живіт,
підійшов ближче й штовхнув її так, що вона звалилася під пліт. Підняв нагайку, хотів вдарити,
та, побачивши її блідне, покрите бісеринками, спітніле лице, зупинився, опустив руку.
- Ну бісова вражена! В одному селі живемо, а ці лісовики виявляється живуть у нашому селі,
та й ще шкодять нам, займаються антинародною пропагандою. У колгоспі не хтять працювати,
так будуть воші годувати, там де Макар телят не пасе. - й наказав колгоспникам, щоб заїхали
підводами у двір.
Колгоспники почали нишпорити по дворі, вивели із хліва коня, корову, телицю, поклали на
підводу зв’язану свиню, у лантух повкидали четверо поросят. У нашу підводу запрягли
нашого коня, повантажили на воза плуг, борони, сокири, коси, лопати, лантухи із зерном і
картоплею – брали все, що на злодійські очі попадало.
Мама лежала, втративши свідомість під ворітьми, а ми з Марусею відпоювали її водою.
Реквізитори, коли забрали все, що мало якусь цінність із хліва й клуні, пішли до хати й почали
виносити наш одяг. Марійка побачила це, із криком і плачем кинулася до них:
– Людоньки, що ж ви робите? Ви нас на голодну смерть покидаєте, залиште хоч наш одяг.
Тож зима прийде, а ми не будемо мати у що вдягнутися, як ми зможемо вижити? Де ж ваша
совість? Ах ви злодії!
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Я також на порозі хати впала на коліна, плакала й просила змилуватися над нами. Люди
зупинилися, як неначебто проснулися від страшного сну, не дивлячись один одному у вічі,
посідали на підводи й поїхали із двору не спитавши навіть дозволу у свого повелителя.
Так наша влада робила з колгоспників злодіїв, вказувала, як можна на чужій біді нажитися.
А по всьому селу розносилися голосіння, плач, рев худоби, вереск свиней і цей гомін
нагадував, як начебто з давнини прийшла й напала на село татарська орда.
В цей день у Білотині було заарештовано вісімнадцять селян, а їхні оселі були розкрадені,
конфісковано все майно, яке наживалося тяжкою працею десятками років і передавалося в
спадщину. Були знищені найкращі господарства й господарі, а їхні родини доведені до стану
страшного зубожіння: вони не мали ніяких елементарних людських прав на життя. Їхні діти не
мали змоги вчитися, їх позбавили права на працевлаштування, а якщо й улаштовували на
працю, то вони були дармовою робочою силою. Оцю частину суспільства називали „ворогами
народу “.
Після цього апокаліпсису, який учинив тоталітарний режим комуністичної влади над своїм
народом, був підрубаний корінь життя на селі. Люди втратили розуміння того поняття, як
жити в достатку. В них почав проявлятися комплекс кріпацтва, що існував тривалий час. Це
була горезвісна спадщина сталінського геноциду над нашим народом. А в нас, після арешту
батька, усе наше життя пішло шкереберть і ми, згадуючи про своє дитинство, відокремлювали
той період життя, що ми прожили до арешту, як щось світле, а потім – пекло.
Затим як колгоспні злодії покинули нашу хату, ми завели маму до оселі й поклали на
постіль. Вона цілу ніч марила, спросоння кричала, а під ранок у неї почалися пологи. Марійка
побігла в село, привела бабу – повитуху, і мама народила нам сестричку, яку назвали
Анастасією.

У

Маму вислали в ГУЛАГ

селі люди говорили, що всі заарештовані знаходяться в районному центрі
Плужне, і що їм там їсти не дають. Мама, вже через місяць після арешту батька
зібрала, що в хаті було їстівного, зав’язала в хустку й пішла в Плужне з
передачею. Плужнянський райвідділ міліції був обгороджений високим дощатим парканом.
Мама ходила довкола й зазирала у шпарки, чи не видно її чоловіка. Раптом, скриті у паркані
двері відчинилися й звідтіля вийшов одягнутий в чорній шкірянці огрядний міліціонер. Він
підійшов до мами й грубо спитав: – Что тебе здесь нада?
Мама розказала йому, що тут знаходиться її чоловік, і вона принесла йому передачу.
Міліціонер поглянув на неї й спитав, де вона живе. Мама злякано промовила, що її чоловіка
арештували, а ми із села Білотин і вдома зосталися троє маленьких дітей. Та стражник від
цього і бровою не повів, схопив її за руку й повів у двір. У дворі підвів до довгого сараю, де
стояв вартовий, мовчки відкрив ворота й штовхонув маму в середину, зачинивши за нею
ворота.
У сараї було темно. Коли очі звикли до темряви, вона розгледіла, що під стінами сидить і
лежить багато людей. Мама голосно спитала, чи є хто з Білотина й стала кликати по імені
свого чоловіка. До неї з темряви підійшов якийсь чоловік і сказав, що він із Білотина. Коли
вона його розгледіла, то взнала свого односельця. Він розповів, що тут уже перебуває вже
тиждень, а її чоловіка вже два тижні, як відправили транспортом по етапу, а завтра будуть
відправляти і їх.
Сусід спитав, як вона сюди потрапила. Мама розказала про свої пригоди, і він задумався, а
потім тихо сказав, що звідсіля її вже не випустять, бо енкаведистам не вистачає до плану
заарештованих. Завтра прийде транспорт і їх будуть відправляти по етапу.
І тільки тоді до мами дійшло – у яку халепу вона потрапила. Дітей залишила одних,
голодних: хто ж їх догляне, а самі вони не виживуть, особливо Стася, якій виповнилося місяць
від роду. Мама впала в істерику, і стала грюкати кулаками і ногами у ворота, кричала,,3
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просила, щоб її відпустили, бо в неї троє маленьких дітей зосталися самі в хаті і хто їх буде
доглядати.
Та на її благання ніхто не звертав уваги, бо в сталінських слуг відсутня була людська доброта
й повна байдужість до долі людей, які потрапляли в поле їхніх інтересів. Так виховала своїх
посіпак сталінська репресивна система НКВС, яка ненаситно вимагала від своїх слуг
заарештовувати взагалі невинних людей і вішати на них ярлик „вороги народу ”. Людину із
цим ярликом можливо легко перетворити в табірний порох, або позбавити людської гідності,
зробити з неї бездумну залякану тварину.
Люди, маму стали заспокоювати.
- Можливо приїде начальство і до нього потрібно буде звернутися з скаргою, що тебе
неправомірно заарештували.
- Ой, людоньки! Ніхто мене вже звідціля не випустить. А там маленькі дівоньки мої,
саменькі зосталися.
Хтось з темряви підійшов і відтягнув її від воріт. Поклали під стіною. Вона іще схлипувала і
марила, а потім забулася в тяжкому від всього пережитого сні.
І привидівся їй страшний сон: чорнокрила, гостродзьоба птаха з обличчям того міліціонера,
який її зачинив в цьому темному хліву, люто кидається на її дітей. З розгону шугає хижак на
маленьку Стасю, яку на руках тримають Маруся і Галя і хоче вирвати її з рук. Але діти
судорожно Стасю затуляють собою, притискають до грудей, тікають куди очі дивляться,
кричать, плачуть, кличуть її, маму, на допомогу, а вона не має змоги бігти. Хтось невидимий
прив’язав їй гирі до ніг – і ні з місця. Мама бачить налиті розпачем очі дітей, чує їх благальний
крик, але нічого не може вдіяти. А птаха розлючена з страшним карканням і диким
шаленством ширяє на збожеволівших від страху, закляклих дітей.
Та ось мама вирвалась із тенет оціпеніння побігла до своїх дітей. Але вже зловісна птаха
схопила пазурами Стасю і видирає її з рук старших дітей. Мама - скільки має сил гамселить
птаха з міліцейською мордою кулаками, вириває з крил пір’я і розкидає його по всьому полю.
Та діти, вже знесилені, випустили Стасю з рук і вона прудкою горошиною покотилася
забур’яненим полем. А пазуриста, ненависна птаха підхопила Стасю і понесла її у темну
безвість.
Простягнувши до неба почорнівши від тяжкої праці руки, мама стояла навколішки і молила
Бога, щоб змилувалися над її донею.
Вона ще довго спросоння викрикувала, щось собі під ніс беcвязно бурмотала і так до
ранку.
Зі спогадів мами, наступного дня, вранці, всіх, хто знаходився в сараї вивели у двір,
вишикували в колону. Мама побачивши начальника міліції вийшла з колони.
- Товаришу начальник! Прошу вас послухайте мене. Я вчора принесла передачу своєму
чоловікові, а мене незаконно зачинили у сараї. - Та начальник навіть не глянув на неї. Солдат,
який стояв поруч на варті колони стусонув її прикладом гвинтівки у спину і вона впала на
землю. Хотів ще вдарити, та люди з колони відхватили її за руки і поставили у стрій. Вона іще
зопалу хотіла вискочити з колони, та солдат підскочив і замахнувся прикладом.
- Смотри, баба еще раз вискочиш із колони, я тебе все зуби повибіваю. Приказали стоять в
строю и не дьоргайся.
Мама змирилася з долею, тільки гостра біль у спині не давала дихнути. Клятий солдат ребро
зломив. Сельчани взяли маму попід руки і колона рушила по порохнявому, з вибитими
глибокими коліями шляху.
Під охороною солдатів, озброєних гвинтівками, які оточили зі всіх сторін колону арештантів
і повели за двадцять кілометрів до станції Ізяслав. Віддалік від вокзалу на запасній колії стояв
одинаком вагон-товарняк, якого охороняли з десяток солдатів. Арештантів підвели до нього і
загнали всіх у душний, пропахлий гноєм, набитий людьми вагон. У цьому вагоні вже сиділи
пасажири, депортовані з Славутського району і Ізяслава. Зачинили двері і до вечора арештанти
сиділи без їжі та води.
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У вечері коли стемніло, на станції прибув ешелон із репресованими, до якого причепили
наший вагон. Кожному арештанту видали по буханцю хліба, відрами в’язні від водокачки
носили воду і заповняли дерев’яну, смердючу, з під оселедців діжку, яку прикотили залізничні
робітники і поставили її посеред вагона. Охоронники попередили, що чергова роздача їжі
відбудеться не скоро і воду потрібно економно витрачати. Двері вагона з грюкотом зачинили.
Потяг пирхаючи білим паром, пробуксовуючи колесами сіпнувся і потягнув, повіз людей на
каторгу. Більше тижня везли, подовгу стояли на полустанках, доки не завезли на кінцеву
станцію - в село Василівку Запорізької області.
За шість кілометрів від села був розташований табір для репресованих, де знаходилося
декілька десятків тисяч депортованих жителів із прикордонних областей України. Вони
працювали в каменоломнях. Два рази у день їм давали їсти баланду із гнилих буряків, картоплі
й здохлятини. Цей раціон видавався тільки тим в’язням, хто працював, а тим, хто не мав
більше сили працювати, їм уже нічого не перепадало. Тяжка праця та постійний голод
виснажували людей, і вони вмирали десятками за добу. Навкруги території табору не росло ні
травинки – люди все з’їли.
Маму, як привезли в табір, разом з її земляками погнали на роботу в кам’яну копальню. Там
вона працювала півроку, киркою довбала каміння, вантажила на тачку і тягнула її по дошкам
на гору. Бригадир вів облік видобутого каміння і якщо норму арештант не виконав, то вже на
другий день в їдальні йому зменшували пайку хліба. А працювали вони по парам, один
чоловік довбав каміння і вантажив на тачку, а другий витягував її на гору. Якщо напарник
його слабнув, так норму вже виконати вони не зможуть і цю мізерну пайку хліба їм іще
зріжуть, а це приведе до знесилювання організму і як правило закінчувалося смертю цієї пари.
Мама, з кожним днем стала все гірше себе почувати і слабнути. Частенько втрачала
свідомість від недоїдання, постійно в очах ходили кола і вона стала закачуватися, як п’яна і
падати. Її напарниця вже в розпачі, тягнула тачку з камінням сама на гору, а мама довбала
каміння, та все ж норму вони вже виробити не могли. І до кінця робочого дня доробити мамі
не хватило сил. В неї закрутилася голова і вона впала, вдарившись головою об камінь.
Втратила свідомість. Два санітара поклали її на носилки і понесли до лазарету.
Коли її у приймальному відділенні хвору хотіли записати, так з’ясувалося, що вона не
значиться в списках табору, не була засуджена й взагалі ніяких документів на неї немає.
Незабаром її перевели працювати робітницею на кухню, там вона працювала цілий рік.
Табірний лікар був доброю й чемною людиною літнього віку і допомагав людям чим міг. Як
би тюремщики не знущалися над людською гідністю, лікар був для всього табору - еталоном
чесності і совісті.
Він про совість людську цікаво говорив: як би тюремні пройдисвіти над совістю не глумились
– вона виживає і у самому неродючому ґрунті починає проростати.
Здається жорстокість і
підлість вигнала її із душі, а вона все ж виживає, брунькується, розпалює вогнище сумління і
навіть тоді коли ти занапастив себе чорною підлістю, совість знову з часом проросте в тобі.
Від власної совісті не втечеш.
Буваючи на кухні, лікар розпитував маму про те, як попала в табір. Вона розповіла про всі
свої біди, що сталися з нею, й що вдома залишила одних малих дітей і не знає, чи живі вони.
Через деякий час лікар зробив документи для мами. Написав, що вона хвора на відкриту
форму туберкульозу й домовився з охороною, щоб її випустили з табору.
Маму вивели за ворота табору й сказали, що може йти до своєї домівки. Вона безпорадно
оглянулася навкруги, довкола до самого горизонту протягся безлюдний степ. Спитала в
охоронника, в яку сторону їй йти. Він мовчки махнув рукою на захід і вона побрела зеленим
степом у тому напрямку.

Повернення додому
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М

ама цілий місяць добиралася до своєї домівки. Два дня йшла степом, їла
тільки вилізши з землі молоду зелену кропиву, лободу і не разу не
зустріла людей. Тільки ховрахи, повилазили з своїх печер і з цікавістю
дивилися на пришельця, та над головою високо в небі тужливо квилив шуліка, навіваючи тугу
і безвихідь. Часто з під ніг, зривалися в небо потривожені перепілки і тяжкі, великі як торби
дрохви. Знаходячи їхні гнізда, вона забирала звідти пару яєць і цим харчувалася.
А по степу, часом проносилися табуни прудких сайгаків, сім’ями бродили дикі свині, в
очереті мелькне вогневицею лисиця. Мама обходила стороною заболочені байраки, зарослі
очеретом, кущами верболозу. Для беззахисної людини вони представляли загрозу для життя.
Тут можливо було зіткнутися з вовками, або вепром. На ніч, вибирала місце на горбах, хоча
там холодний вітер пробирав до кісток, зате дикий звір боявся підходити і не так було страшно
одній на весь степ. Збирала сушняк і розпалювала багаття, благо, лікар перед її визволенням
подарив коробку сірників. А ніч була тривожною, то вовки виють, то якийсь звір зашурхотить
в сухій траві, тільки темне, холодне небо безтурботно мерехтіло зорями.
Під вечір, на третій день блукання по степу мама добралася до лісу. У тому безлюдному лісі
пробираюсь через хащі й не схаменулась, як забрела на сосновій просіці у болото, в мохову
воду. Вже давно стало сутеніти, а ще й ліс був темний і густий. Дерева, що стояли вдалині
кільцем, здавалося, усе тісніше тулилися, гуртувалися між собою, рідкі і вузькі голубенькі
просвіти між ними все тускли і тускли, ніби на тому місці виростали нові сосни чи дуби.
Куди мама не ступить – під ногами вода все хлюпає і хлюпає, сира земля прилипає, як тісто.
Ледь знайшла серед слизького заболоченого моху твердішу купину, на якій росла журавлина з
тонкими пониклими гілочками. Ухопилася за них, обриваючи вузьке і гостре листя. Може і
набралася лиха, аж тут почула наче хрипле вовче виття, що шугонуло вершків дерев і застряло
там. Мама зіщулилась, дослухаючись, звідки те самотнє, здушене, схоже навіть на стогін
завивання. Від якого по шкірі від страху, аж мороз пробрав. Почекала трохи, подумала і, ледь
вириваючи ноги з мохового болота, пішла в той бік, де вив звір: він не міг, мабуть, сидіти в
болоті, на гнилому мокрому місці. Вовки жили в глухих лісових місцях, часто між драглинами
й болотами, але на твердій землі.
- Ау-ау-ау-ау!
Тепер вона зрозуміла, що це виття може врятувати її, вивести з цього болота. Вовче виття
було зовсім не страшне і не лиховісне, якесь ніби людське, дружелюбне. Це взимку вовки
гуртувалися у стаю, бувало нападали на людей, а тепер весна і їм стало прохарчуватися легше.
Удень вовки ховалися, вилежувалися у своїх норах, а в місячні ночі виходили на розбій. А
весною рідко коли в парі виходили на пошуки здобичі. Тепер вони усе на самоті блукали, щоб
легку здобич не ділити.
Філософствуючи в роздумах про життя вовків, мама навіть не зогляділася, як вийшла на сухе
місце. Вовче виття падало у лісову тишу, як камінь у мертву воду і враз зненацька стихло, наче
обрізало. Мамі здавалося, що із-за стовбурів дерев кожен її порух бачать гострі звірині очі,
набухають темною лютою кров’ю. Помітила по сусідству височеньку осику, підійшла до неї і
відламала від стовбура суху гілляку.
Тиша стояла в лісі така, що пролетить комар – і чути його тоненький, як волосина, писк. Вона
відійшла від осики, присіла і стала згрібати замерзши ми від нічного холоду руками усохлу
торішню траву і листя. Дістала із-за пазухи коробку з сірниками і підпалила той хмиз.
Вогонь спалахнув як від пороху. Мама встромила в нутро багаття осикову гілляку, яка швидко
зайнялася.
Вона підняла палаючу головешку над собою і пішла знову у той бік, де раніш вив звірюка.
На невисокому пологому пагорбку росли три сосни, і їхнє коріння було оголене по піщаному
схилу, мабуть, от вітрів і дощів. Мама піднялась вгору, чіпляючись за те гладке і товсте
коріння. І стала чіпко вдивлятися у щось сіро-жовте, що повзло у піщаній ямі за соснами.
Гострим страхом пойнялась думка, що то вовк. Жінка стояла не ворушачись і тільки на всю
руку простягла перед собою палаючу головешку. Звір підняв худу, вигострену морду і знов
опустив її. Мабуть то була вовчиця. Її грубе, довге хутро влежалось на худих, ребристих
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боках, хвіст майже безволосий. Була вже немолода. Із вовчицею коїлося щось лихе, вона була
підстрелена. Видно картеч перебила її хребта і вона тягнула задні лапи. В боку, у неї
виднілася кровава, рвана рана. Вона ледь ворушилася, пробуючи повзти, і жалісно слізними
очима дивилася на маму. Певно вовчиця була уже при смерті і в своєму захриплому витті,
може сумувала за тим життям, яке її вже покидало. Той її передсмертний смуток і вивів маму
з драговини. Їхні погляди схрестила якась сила, і сутінкова імла ніби хитнулось, затремтіла, на
ту відстань, що лежала між мамою і вмираючою вовчицею.
Погляд звіра був утомлений, майже безтямний. Зненацька, напруживши останні сили,
вовчиця підняла голову високо до темного неба і спробувала встати на лапи. Схлипнувши і
завивши від болю, впала знову у пісок. А мама кинулася втікати, тремтячі від всього
пережитого.
Довго бігла, аж задихалась. Здавалося, що дерева стали рідшати, нижчати наче їх
поменшало. Враз кущі розступилися і вона вибігла на стару лісову дорогу. Не вірячи своєму
щастю, що вибереться з цього темного безлюдного лісу. Мама зупинилася і стала
розмірковувати в яку сторону йти. Так як, по цій дорозі видно вже давно ніхто не їздив, то
вирішила пробиратися на захід.
Вже весняне сонце високо піднялося над головою, а мама все брела по цій лісній дорозі. Від
утоми і голоду вже ноги стали заплітатися і перед очами круги плили. Спочатку почула
далекий собачий гавкіт, і де й, сили взялися – побігла. Нарешті вийшла на широку поляну, на
якій за високим плетеним парканом виглядав жилий будинок.
Так вона набрела на помістя лісника. Тільки відчинила хвіртку, як назустріч вибігла із
злючим гарчанням здорова чорна вівчарка. Мама від страху притиснулася до тину і стала
гукати господарів. А собака зупинилася біля неї, тяжко дихаючи відкритою пащею їй в лице.
На цей галас із хати вийшла молода жінка одягнута у чорний піджак залізничника. Вона
прикрикнула на собаку, і та покірно з тихим гарчанням відійшла від загорожі, та все ж
насторожено дивилася на незнайому людину.
Господиня виявилась говірка. Підійшла і відразу дзвінким, співучим голосом засипала маму
запитаннями:
- Тітко, що вам потрібно? І звідки ви у цій глухомані взялися? О тут близько і людей за
десятки верств не встрінеш, окрім вертухаїв з табору, які тут вишукують втікачів.
- Так я і прийшла з того табору, вже дві доби по степу блукаю і ні живої душі не встріла.
Жіночко, може щось поїсти дасте, а то я все лободою і кропивою перебиваюсь, вже живіт до
хребта присох.
- Їсти – так ми вам дамо, тільки, ви що, втекли з табору? - і зробила відштовхуючий жест
рукою - тоді до двору не підходьте, а то вертухаї всіх постріляють і дітей малих не пожаліють.
В минулому році на сусідній кордон до лісника прибився втікач з табору, так вертухаї з
собаками оточили хату лісника і підпалили її. Всі, хто знаходився у цій хаті, живими згоріли:
лісник, його жінка з маленькою дитиною і арештант.
- Та що ви, шановна, я не втекла. У мене є довідка, що мене відпустили з табору, як хвору – і
витягнула з-за пазухи папірця виданого адміністрацією табору. Молодиця розглянула довідку і
повернула її мамі.
Вислухавши мамину розповідь про її незгоди, співчутливо похитала головою і повела маму на
узлісся, де стояла копиця сіна. Жінка просила пробачення, що не може запросити її до хати.
Якщо хтось донесе, що вони виявили співчуття до репресованої, то арештують і вишлють усю
їхню сім’ю. Сказала, щоб мама тут у цьому стіжку трохи відпочила, а поки вона піде до хати
владнувати їй щось на дорогу.
Мама, стомлена залізла в копицю. Лісове сіно пахло суницями, грибами, сосниною і
заколисана настирливим гулом бджіл, розбуджених першим весняним теплом, і какофонії
пташиного співу від якого, аж в голові тьохкало, непомітно для себе заснула. Раптом почула,
як хтось підійшов до копиці. Вона виглянула з сіна і побачила, що прийшла та молодиця, із
нею був молодий чоловік у форменому картузі лісника. Вони принесли в кошику продукти й
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лантух старенького, але чистого одягу. Мама подякувала їм, розпитала, як пройти до Славути і
пішла лісом...

Залишили на виживання, сирітки

В

ідтоді, як наша мама понесла передачу батькові й пропала, пройшло майже два тижні.
Діти терпеливо чекали повернення мами, а вона таки й не повернулася із Плужного.
Через деякий час моя старша сестричка Марія пішла в сільраду спитати: може вони
знають, де поділася наша мама?
А в сільраді їй зловтішно повідомили, що нашу маму, відправили по етапу вслід за батьком і
щоб ми її не чекали.
Вранці біля нашої хати зупинилася підвода, завантажена бідонами з молоком. З передка зліз
їздовий, скинув брезентовий плащ і пішов до хати. Маруся кормила звареною картоплею
маленьку Стасю і у вікно побачила, що до хати іде дядько Антон, давній товариш нашого тата.
Він працював їздовим в колгоспі і возив в Ізяслав з ферми молоко і до нас зрідка заходив,
дивився як ми живемо і приносив щось поїсти, а також старався хоч якось нас розвеселити. І
на цей раз, він тільки зайшов, відразу наповнив хату веселощами.
- Ну, як ви баришні поживаєте? – підійшов до Стасі, яка лежала на ліжку і легенько щипнув
її за щічку. Та зморщила личко і зайшлася у плачі.
- Ти диви, яка вона голосиста, артисткою буде. Баришні, ви на танці ходите у клуб?
Напевно і кавалери у вас є?
- Та що ви, дядьку Антоне, все шуткуєте. Ми ще маленькі на танці ходити.
Марія зніяковіла і збентежилась від жартів дядька Антона. А він взяв баняка з стола і пішов до
возу. З бідона налив у баняк молока, заніс до хати і поставив на стіл.
Маруся, а що ви приготовили на сніданок?
- Дивіться, на столі лежить пара варених картоплин.
- І це такий у вас сніданок?
- так, у нас більше сьогодні немає нічого їсти.
Дядько Антон витягнув з кармана фуфайки якийсь пакунок. Підійшов до столу і розвернув
згорток завернутий у хустку. Там лежало два кусня хліба з тонко нарізаними скибочками сала і
цибулина. Він поглянув на цей згорток, тяжко зітхнув - це був його обід і вже веселіше.
- Дівчатка, цей сидор від зайця. Це він по дорозі перестрів мене і попросив передати вам
подарунок. Так що їжте на здоров’я. – поліз у кишеню, щось порився і витягнув звідти дві
цукерки – подушечки, геть обліплені махоркою. Вискоблив цукерки від налиплої махорки,
подув на них і подав нам ці казкові ласощі.
- А тепер дівчатка, слухайте мене уважно, вас визивають у сільраду. Так, що зараз потрібно
гарно вдягнутися, за пеленайте малу і йдіть до сільради. Вас будуть там чекати.
- Дядьку Антоне, а чого вони від нас хтять?- спитала Маруся.
- Мені сказали, що для вас, якісь документи будуть видавати. Ну ви все зрозуміли? Так я
поїхав, а то поки доїду до міста, то в бідонах молоко скисне.
Ми поквапливо почали одягатися, завернули у ковдру Стасю. Я взяла її на руки і винесла на
двір, а Маруся підперла вхідні двері кілком і ми вийшли на розм’якшу від частих дощів
дорогу, пішли в село. До сільради йти було далеко, через все село і я з Марусею по черзі несли
на руках Стасю.
Поки дійшли, так у сільраді всі пішли на обід. Стася зголодніла і стала плакати, а нам не було
що їй дати їсти. Ми так поспішали йти у сільраду, що й забули взяти їй щось поїсти. Так світ
не без добрих людей, як на то, підійшов до нас якийсь дід і дав Марусі окраєць хліба.
- Доцю візьми хлібця пожуй, поклади у хусточку і давай малі, щоб вона ссала - вчив нас, як
кормити Стасю дід.

11

Стали сходитись з обідньої перерви управлінці до сільради. Маруся зайшла в управу і сказала,
що прийшли Серединські, яких вони визивали. Стара бухгалтерка сиділа за столом і щось
писала, підняла голову і здвинувши окуляри на лоб.
- А, Серединські прийшли, заходьте дітки у приміщення.
Я тримала на руках Стасю і спиною вперлася в причілок дверей, а бухгалтерка опитувала
Марусю.
- Скажи доцю, як тебе звати, твоїх сестер і коли народилися?
- Я народилася у 1926 році, а Галини не знаю у якому році, тільки день народження у неї
припадає на Новий рік. Стася народилася у той день, коли нашого тата арештували.
- Ану Марійка візьми на руки малу, а ти доцю стань біля стіни. Ми поглянемо, на скільки років
ти виглядаєш.
З свого кабінету вийшов голова сільради, іще не старий та лисуватий з круглим, що випирав з
під сорочки животом. До нього звернулася бухгалтерка:
- Леонід Федорович, прикиньте на скільки років, ця дівчинка виглядає?
Голова сільради нахмурив брови оглядаючи мене.
- Ви знаєте, що їй більше шести років немає, так і запишіть. – повернувся і пішов у свій
кабінет.
- Дітки, ми змушені вам видати метричний документ, у якому будуть завірені ваші дані, що ви
є зареєстровані у нашій сільраді. Ви з села Білотин не маєте права без нашого дозволу
переїжджати на нове місце мешкання.
Діти ще почекали поки виписували їм метричні документи і вже під вечір повернулися
голодні, до своєї самотньої без батьків домівки.
Коли мама повернулася з заслання, так ми показали її ці документи і виявилося, що мене у
сільраді, на рік молодшою зробили.
По селу пішла чутка підкинута сільрадою, щоб з родичами репресованих селянам не
рекомендовано спілкуватися, бо вони є родичами «ворогів народу». Про долю дітей
арештованих і висланих батьків, їх облаштуванню як сиріт - у сільраді про нас, старалися не
згадувати і ми були забуті владою, представлені самим собі на виживання.
За цей час діти, які зосталися без батьків, пережили дуже тяжку пору. Ми одні жили в хаті й
рідко коли до нас хто заходив. Маруся готовила їсти з того їстівного, що можливо було знайти
в серпневу пору в лісі й на полях, а я ходила в село просити для маленької Стасі молоко. Люди
нам не шкодували й допомагали чим могли. Та влада вже, як шуліка, над нами нависла: якщо
батьків вислали в концентраційні табори, то й майно й хату потрібно конфіскувати.
В обідню пору до нашої хати під’їхали дві підводи, завантажені по вінця різним домашнім
скарбом. У хату зайшла огрядна дама із жмутом різнокольорових бус на шиї, що спадали їй на
живіт, у супроводі двох міліціонерів і голови сільради. Вони обійшли всю хату, не звертаючи
на дітей ніякої уваги. Ми принишкли, стежили, що буде далі. А тут Стася розплакалася, дама
подивилася на нас, щось сказала голові сільради, і вони вийшли з хати. Потім зайшли
колгоспники і почали переносити наші речі в хлів. Маруся спитала в них, для чого все
виносять із хати. Виявилося, що в село Білотин призначили нового дільничного співробітника
НКВС, він буде жити в нашій хаті – так вирішили в сільраді. Ми підбігли до міліціонерів,
плачучи, стали просити їх:
– Не виганяйте нас із нашої домівки. Хата велика, всіх можна поселити, ми вам заважати не
будемо, а якщо треба допомогти по господарству, так ми із радістю різну роботу виконаємо,
мама повернеться, де вона буде нас шукати?
Міліціонери удавано, здивовано на нас подивилися: дітей, у яких батьки репресовані,
сільрада повинна була здати в інтернат.
Але голова сільради роз’яснив їм, що в селі живе у цих дітей рідна баба й вони будуть
мешкати в неї. Тоді міліціонер із нагайкою в руці визвірився до нас.
– Геть із мого подвір’я, голодранці! Щоб я вас тут більше не бачив!
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Ми з Марусею зв’язали в лантух одяг, який був у нас і за пеленали двомісячну Стасю в
ковдру. Сестра взяла малу на руки, а я на плечі закинула лантух і побрели через усе село по
розпеченій на сонці піщаній дорозі. Уся вона в павутинні бабиного літа, немов у весільному
вбранні. Широка дорога, місцями вкрита запорошеним споришем і подорожником. Колись
мені здавалося, що по ній можна дійти до самого сонця…
Уже під вечір ми підійшли до бабиної хати й попадали на землю, бо так змучилися, що я
знепритомніла, а голодна Стася розверещалася. На цей крик вийшла з хати наша рідна бабця.
Як побачила наш вигляд, вбігла в хату, винесла кухоль води, і хлюпнула мені в лице, щоб я
прийшла до тями. Вона стала нас розпитувати, що з нами сталося, чому ми такі замучені й де
наша мама Та Маруся попросила спочатку нагодувати Стасю.
Пішла бабця до сусідки взяти глечик молока й за деякий час повернулася із сусідкою –
старенькою згорбленою бабцею з добрим зморщеним личком. Вони принесли глечик молока,
баняк вареної картоплі, кусень хліба й сала. Баба в мисці розмішала картоплю з молоком і
почала годувати Стасю, а сусідка, баба Олімка, запалила лучину й поставила на стіл картоплю,
накраяла хліба, сала й посадила нас за стіл. Ми були дуже голодні, тому накинулися на їжу, а
баби дивилися, як жадібно їмо, і мовчали. Коли ми наїлися, вони почали розпитувати, що з
нами сталося. Діти, перебиваючи один одного, розповідали про всі свої негаразди. Бабця
поклала нас спати на печі, а сама сіла біля столу, підперла руками голову й плакала.
Зранку вона нас розбудила, налила в кухлі молока і, як із дорослими, стала радитися з нами
про майбутнє:
– Онучки мої дорогенькі, я й не гадала, що прийдеться всім нам жити разом, тому й не
заготовляла багато продуктів на зиму. А скільки мені, одній потрібно? – і на якусь мить
задумалася, а згодом наказала:
- Оскільки в нас обмаль запасів продуктів і їх не вистачить перезимувати, то хотіла просити
вас заготовляти на зиму все, що може бути їстівним.
Був вересень – найбагатший на дари природи місяць у році. Біле павутиння бабиного літа
виблискувало в ще теплих променях осіннього сонця. Посмутнілі дерева неохоче прощалися з
багряно-жовтим одягом, вітер щоразу зривав ті шати, і листочки яскравою ковдрою встеляли
землю. Останнє тепло осені. Люди не поспішали до своїх помешкань, ніби хотіли хоча б
трішки зігрітися перед зимовими холодами.
А нам треба було поспішати, бо зима не за горами, якщо ми не заготовимо тепер достатньо
їстівних запасів, тоді нам ніхто не допоможе і ми будемо голодувати. Ми в лісі кожен день
збирали гриби, ягоди, лісові дикі яблука й грушки, а на полях, де вже зібрали люди врожай, на
опустілому, вибраному картоплищі, по якому поскручувалось, наче гаддя сухе коричневе
бадилля, а соняшники на городі ще були не зрізані, тільки листя на їхніх колючих стовбурах
пожухло, зів’яло - знаходили залишки картоплі та різної огородини. Діти збирали на полі
колоски із зерном. Баба сушила гриби, ягоди, закопала в копець кілька відер картоплі.
Заготовили на зиму дров, відремонтували стару розвалену піч і обмазали її глиною.
Маруся бачила, як батько ще до арешту закопав біля нашої хати на городі бочечку соленого
сала. Батько передчував, що його можуть заарештувати, тому подбав, щоб наша родина могла
прокормитися сама деякий час. Ми з Марійкою вночі пішли до нашої хати й тихенько, щоб не
розбудити нових хазяїв, відкопали цю бочечку із салом і під ранок притягли до бабиної хати.
Взимку цілими днями сиділи в хаті. Виходили прогулятися на двір рідко, у нас не було
теплого одягу й взуття, мали одні бабині биті валянки із протертими п’ятами, які ми взували,
коли потрібно було принести води із джерела під лісом або внести в хату дрова. Якщо хтось
недомагав, то бабця варила відвари із трав і поїла нас. В неї були заготовлено різні лікувальні
трави і пучки сухих трав, які звисали з бантин по всій хаті.
У сильні морози під хату прибігали й зазирали у вікна вовки, яких у ті роки розвелося дуже
багато. Бували випадки, коли вони нападали серед білого дня в селі на людей.
Любить бабця свята. Напече, наварить, зійдуться сусіди і родичі – близькі і далекі, звеселиться бабина хата.
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По вікна в землю вросла хата, надвоє перегнуло бабу, а вона все метушиться. Болі в попереку,
пальці не згибаються, а вона шкребе, миє, підмазує – робить хату, як дівку на видання.
А на свята бабця, вип’є чарочку, розчервоніється, очі заясніють і почне співати своїх пісень,
щоразу інакших, ніколи ніким не чутих, не співаних.
Так ми прожили дві зими з нашою бабцею. А влітку ловили у річці рибу й раків, у лісі
допомагали людям вантажити дрова на підводи, а вони нам давали щось поїсти. Ми – Марія, я
і Стася були як одне ціле. Грали у крем’яхи, піжмурки, гойдалися на деревах і грали у війну в
лісі, збивали коліна і роз’юшували носи, їли вишневий клей і зелені яблука. І нас за це ніхто не
лаяв. Ми були тоді страх які самостійні... Гостре, проникливо відчуття щастя жити в цьому
світі, бути його невід’ємною частиною. Безжурне і безхмарне дитинство здавалося відійшло
назавжди. Залишилося десь там в глибині дитячої пам’яті, у вспоминах про батька і матір, а
тепер наші голови забиті більш думами, щоб то поїсти і де взяти якісь лахи, щоб вдягнути. У
селі нас називали “лісовими дітьми ”.
Ми, діти, які стали забувати материнську ласку, хоч інтуїтивно і відчували, що дітям вона, ой,
як потрібна. Тоді ми часто заздрили своїм одноліткам. Вони вчилися в школі і одягнуті були
більш-менш пристойно, їх доглядали батьки. А нам навіть пожалітися на свою судьбу не було
кому, окрім нашої старенької бабусі, яка нас жаліла, по ночам плакала, а бувало і сварила, і за
хворостину бралася, коли ми розіграємося і починаємо бешкетувати. До щему в серці хотілося
ласки. Так хотілося, щоб наші біляві голівки погладжувала шорстка, але ніжна материнська
рука.
В зимову пору закінчилися всі продуктові запаси і діти в лісі з під снігу видирали
заморожене жолуддя, розтирали в баняку й пекли хліб. Ніхто до нашої хатини не заходив і
нікому ми не були потрібні, навіть влада про нас, здається, забула. А ми, діти, були і раді, що
нас не турбують ті «опікуни» і самі боялися з’являтися біля сільради, щоб не нагадувати про
себе, а то вони почнуть проявляти турботу про дітей, яких вони зробили сиротами, і
відправлять нас в інтернат для дітей «ворогів народу».

1939 рік. Повернення мами

В

той день, уже наприкінці березня 1939 року, я пішла з Марусею на колгоспне
картопляне поле збирати торішню перемерзлу картоплю. Збирати картоплю треба було
дуже обережно, бо всередині вона як борошно, і коли її тільки придавиш, то вона
розсипається в руках. Із цієї картоплі пекли коржі, тоді вони нам здавалися дуже смачними.
Цього дня, увечері, до нас прийшла мама, постаріла, із пасмами сивого волосся на голові, у
брудному обірваному одязі. Ми теж були одягнуті в плаття, викроєні зі старих, рогозяних
подертих мішків. Мама нас обняла, і діти кругом неї посідали, плачучи, з болем згадували, що
ми за цей час пережили.
Бабця не мала необхідної для вжитку посуди, тільки один баняк, у якому вона варила їсти, і
ми нагріли в ньому води, щоб помити маму.
Зрання я, Марійка й мама пішли до своєї хати, з якої нас два роки тому вигнали. Хотіли
забрати свої речі, що там зосталися. Ми з того часу більше сюди не навідувалися.
Весняне, яскраве сонце било нам в очі, сліпило. Здавалось, тільки воно не змінилось. Хотіли
іти прямо селом, та ноги, як у хворих, підкошувались. Нам було прикро, що повертаємося на
батьківську землю – і не маємо права ступити на свій двір. Невидима, але відчутна стіна
виросла між нами і селом. Ми не могли її ні переступити, ні обійти. Хто звів її перед нами?
Ось на руках документи у мами про звільнення з в’язниці. Ось, хто не вірить – погляньте…
Тільки зруйнуйте перед нами оту незрушну стіну – «вороги народу». Оце клеймо влада міцно
приклеїла до нас, здавалося - навічно.
Злодійкувато стали пробиратися луками, щоб ні на кого не наткнутися. Під ногами
шурхотіла трава, ми навпростець прямували на своє дворище.
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Коли ми зайшли на подвір’я, яке все заросло високим бур’яном і тільки від воріт до хати
була протоптана стежка. З хати вийшла заспана у брудному халаті,та жінка, яка колись нас
виганяла з нашої оселі. Тільки, ця пані, тепер стала ще товстіша і обрюзгла. Вона, побачивши
нас, з люттю просичала до мами:
– Хто тебе відпустив із заслання!
Я дуже злякалася, стала смикати маму за рукав фуфайки й просити їй піти звідси, бо ця тітка
може нас погубити. Але мама навпаки спокійно показала її той папірець, який дав лікар у
таборі, і просила віддати непотрібні новим господарям наші речі. Жінка скипіла й махнула
рукою в напрямку воріт:
– Геть із мого подвір’я, обірванці! Більше вам ніяких речей потрібно не буде!
На її випад мама спокійно відповіла:
- Бог тобі суддя...

Висилка

І

ми повернулися до бабиної хати знервовані. Баба якраз зварила юшку із сухих грибів і
хотіла пригостити нас. Та тільки сіли за стіл їсти, як до хати під’їхав „чорний ворон”. Ми
вже добре знали, як цю машину називають. Із цієї лячної машини, яка наводила жах на
людей вискочило четверо міліціонерів, які вбігли в хату й стали нас виштовхувати на вулицю.
Мама встигла схопити ковдру, щоб загорнути нею Стасю. Нас швидко запхнули в машину й
поїхали. А вслід за автомобілем бігла наша бабця і голосила й кричала.
– Бандити! Відайте моїх внуків або заберіть і мене з ними!
Та сталінських нелюдів неможливо було розжалобити – вони не знали, що таке людяність.
За цинізмом і звірствами, які чинили над своїм народом, цих посіпак можна тільки порівняти з
дикунами-ординцями за часів монголо-татарської навали.
Завіз “чорний ворон ” нас в село Плужне, у той же міліцейський відділок з якого відправляли
на висилку батька, а згодом і маму. Загнали у той самий сарай, з якого два роки тому
відправили в табори нашого тата й маму. У цьому сараї ми прожили п’ять діб. Давали нам два
рази на день по черпаку баланди із гнилих буряків і такої само картоплі. Постійне відчуття
сильного голоду неможливо було нічим заглушити, особливо мучилася Стася, весь час плакала
й просила їсти. Мама свою миску з баландою віддавала нам і від голоду ослабла. За п’ять днів
сарай заповнився арештованими. Вони ділилися з нами своїми, кому вдалося взяти в дорогу,
продуктами. На цей раз на висилку брали цілими сім’ями, з яких уже раніше хтось був
заарештований.
Вранці мешканців сараю вивели на дорогу, вишикували в колону і під охороною солдатів,
озброєними гвинтівками з примкнутими до них багнетами, повели за двадцять п’ять
кілометрів на залізничну станцію Ізяслав. Тільки коли стало сутеніти, знесилені, голодні люди
добрели до станції. Арештантам дозволили сидіти на дорозі. Невдовзі до станції пихкаючи
білим паром, підкотив закопчений маневровий паровоз, який притягнув брудний, смердючий,
розпарений на сонці вагон-товарняк. В’язнів вишикували перед вагоном, перевірили по списку
і заштовхали у товарняк. До вагону підвезли польову кухню і почали роздавати баланду для
арештантів. Під ранок на станцію прибув довгий ешелон з ув’язненими і наш вагон причепили
до нього і повезли... Потяг з протяжним свистом котив мимо біленьких хат з солом’яними
стріхами і білий дим від нього путався у ще не повністю розпущеною зеленю дерев.
У дорозі їсти давали раз на добу: миска баланди, кусок хліба і кварта окропу, це і є, весь
денний раціон в’язня. Вагони, у яких перевозили сімейних, не охоронялися, і на полустанках,
поки паровоз заправлявся водою й паливом, ми ходили по вулицях і просили їсти. Люди
давали хто що міг. Давали нам поїсти, а інколи приносили щось з одягу.
Через чотири дні приїхали на ту саму станцію, де раніше була в засланні мама: Запорізька
область, село Василівка.
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Приїхали на кінцеву станцію вже, вночі. На майданчику перед потягом по краю, стояло з
десяток автомашин, які фарами освічували вагони, а також кожний охоронник держав у руці
запалений факел. Чекісти швидко вигнали з вагонів людей і ті, злізши з вагонів, осліплені
яскравим світлом фар автомобілів, збилися юрбою. Наглядачі почали відділяти жінок із дітьми
від основної маси арештантів, а ті не хотіли розлучатися зі своїми рідними. Солдати, які
стояли на варті, кинулися розтягувати юрбу, били прикладами збожеволілих від горя людей.
Багато хто вже передчував, що розлучаються зі своїми рідними навіки і більше, їм на цьому
світі вже не дадуть побачитися. Ніч наповнилася зойками й істеричним у розпачі плачем
родичів, які прощалися зі своїми близькими як вже з покійниками. Ляснуло декілька пострілів,
когось застрелили й конвою, з великим зусиллям вдалося розвести натовп на дві групи. Жінок
і дітей відвели в бік, вишикували в колону і повели в степ.
Ми довго безмовно йшли по чорній темряві нічного безлюдного степу і тільки над головою
висіло глибоке зоряне небо з моргаючими зірками. В застиглому густому нічному, теплому
повітрі оглушливо лунало стрекотання цвіркунів і неголосні команди охоронників, які зі всіх
сторін оточували і стерегли колону з невільниками. Навіть діти сонні тихенько брели,
вчепившись за спідницю матері, щоб не загубитися в цій страшній темряві.
Під ранок цих нещасних, вимучених, сонних і байдужих до всього людей, привели до
якогось непривітного темного сараю, стіни якого були складені із залізничних шпал.
Арештантів, загнали всіх всередину цього приміщення. Підперли ворота і не виставили
охорони, тільки наказали нікому з бараку не виходити. Троє діб ніхто в сарай до нас не
приходив. Вони про нас забули. Від голоду й спраги люди почали слабнути. Мешканці сараю
відчули, що влада над долею цих двох сотень мучеників, замислила якусь біду – що їх хочуть
умертвити голодом. Воду з залізної бочки, що стояла посеред сараю, люди ще за перший день
свого перебування у цьому казематі всю випили. В’язні бараку занепокоїлися, вони вже
почали відчувати, що від спраги й голоду з кожною годиною втрачають сили...

Втеча із пекла

Н

а третій день зранку мешканці бараку, хто ще мав сили, стали вибивати ворота в хліву,
і через кілька годин істеричної боротьби за життя жінки й діти таки виламали ворота.
Люди вийшли із чорного пекла, а над ними яскраво світило сонце, кругом
розстелився аж по самий обрій зелений степ. Арештанти спочатку осліпли й оглухли від шуму
вітру й співу десь невидимого у височині жайворонка. Люди, як овечки, розбрелися по степу,
почали їсти траву, з калюжі пити воду й так потихеньку відходили від цього страшного
чорного бараку. Гуртувалися односельці, щоб бути всім в одному гурті і пішли по степу на
захід. У нашому гурті зібралися всі із сіл Білотина й Хоровиці, Сільце, близько двадцяти сімей.
Запам’ятала, що були Верещинські – чоловік із дружиною й дев’ятьма дітьми, Башинська з
трьома дітьми, Чесновська з малим сином, Слівінська з малим сином, Полькевич із трьома
дітьми, брати Броник і Франек Бурковські та ми, Серединські, – мама й нас троє сестер.
Два дні брели по степу й жодної людини не зустріли. Їли лободу й молоду кропиву, жінки
викопували в землі корінці й давали дітям їсти, але від цієї їжі в животі була тільки різь і
паморочилася голова. Частіше стали відпочивати. Дядько Верещинський ішов позаду всіх і
підіймав знесилених людей, надавав потрібну допомогу. То був єдиний дорослий чоловік із
цього гурту. А ми по черзі несли на руках Стасю, їй ще не було тоді й два роки, і вона від
голоду почала пухнути й постійно засинала. Під вечір підійшли до якогось села, і його
мешканці привітно нас зустріли, несли нам усе, що хто мав: продукти, одяг. Вони ніяк не
могли збагнути, як це „любима влада ” змогла допустити таке знущання над людьми.
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Ми тільки тепер розгледіли себе, на що стали схожі: чорні, худющі, як скелети, з одягу
зосталося якесь зіпріле ганчір’я, що ледь прикривало тіло. Селяни дали нам мило й ми пішли
до ставка і там помилися, переодягнулися в старенький та чистий одяг, який зносили люди зі
всього села.
Голова колгоспу розпорядився, щоб переселенців нагодували. На колгоспному дворі зварили
у великому казані юшку з баранини, але стара повариха заборонила нам багато їсти. Стасю ж
вона годувала сирим курячим яйцем, ще й мамі дала з десяток, щоб годувала малу тільки
сирими яйцями й пареним молоком, бо після такого голодування організм може не витримати.
На другий день, поснідавши, стали збиратися в дорогу, а голова колгоспу просив, якщо хтось
схоче, то може залишитися жити в їхньому селі. На цю пропозицію відгукнулися дві сім’ї, а ми
не могли зостатися жити в цьому селі, бо вдома лишилася одна старенька бабця. Була іще одна
немаловажна причина: ми виросли в лісі, який нас ростив і годував, а в степу себе почували
незручно.
Добиралися до лісу три доби. Ішли через села, а місцеві жителі давали нам продукти й одяг.
Ночували в скиртах. У двори до селян не заходили, бо знали про наказ НКВС: „Хто надасть
притулок висланцям, будуть самі вислані. ” Коли дійшли до лісу, то ожили, мов до рідної оселі
прийшли. В лісі можливо було сховатися під густими кронами дерев від зливи, а в
прохолодному затінку від спеки. Для лісових мешканців ліс надасть і постіль на ніч, і нагодує.
Ми йшли по лісовій дорозі вже цілий день. Ще зранку пройшли через якийсь хутір з
десятком хатин із солом’яними стріхами і маленькими підсліпуватими віконцями. По дорозі,
назустріч нам їхав на возі дядько в солом’яному капелюху, у домотканій білій одежині і в
постолах. Баби оточили воза.
- Доброго дня дядьку! Скажіть будь ласка, як нам іти на Білу Церкву.
- Доброго дня красуні! А до Білої Церкви, ой як далеко. Ще дня три вам бродити по цим
лісам. І чого вас так далеко понесло.
- Так, нас дуже веселе життя штовхнуло на ці мандри, - відказала голосиста тітка
Башинська.
- Да, тепер багато народу кинулися в мандри, шукають кращої долі. А ви йдіть по цій
лісовій дорозі,на захід. – він махнув батогом, цвьохнув і поїхав.
Звернувши в очеретувану річкову долину, наші люди гадали лісовими і польовими дорогами
дістатися до Білої Церкви. Боялися виходити на широку дорогу, там можуть провірити
документи, які у наших біженців, були відсутні. Під вечір ми вже ледве брели по дорозі від
утоми. Їжаки вечірнім лісом бігають, перетинаючи лісову дорогу. Шурхочучи сухим листям,
застромивши його на голки, а зачувши кроки, вклякають, згортаються в колобок , ніби кактуси
ростуть. Не дихнуть, поки не відійдемо далеко від них.
Стали шукати пристанище на ніч. Знайшли такий старий кряжистий дуб, що якби дощ пішов,
то й не пробився б крізь гілля. Нагорнули листя та папороті, настелили на землі хвої, по
центру розпалили багаття й полягали спати. Посеред ночі раптом пролунав такий вереск, що
всі хто спав, то проснулися і повскакували на ноги не розуміючи, що сталося.
То тітка Аня Слівінська спросоння підсунулася до вогню, і в неї загорілася фуфайка. Вона
спросоння кричала до сина:
- Петька, горю!
Всі кинулися гасити її фуфайку, посміялися й знову позасинали, але під ранок добре змерзли.
Під дубом було ще темно, наче в печері, а на галявині вже давно розвиднилося і повітря
порожевіло від далеких променів сонця, що ось-ось мало зійти. Трава, кущі, папоротники,
дерева набрякли від уже рожевої роси і одяг наший просяк вологою, вкрився темними смугами
й візерунками.
Люди поставали і вирішили відразу поки йти, щоб хоча трішки зігрітися і вийти з цього
темного сирого лісу, а можливо на якесь поселення набредемо.
Вже йшли годину, коли в пралісі посвітлішало, попереду в западинах між кущами щось
зблиснуло голубим сяйвом. І вже вийшли з-за останніх дерев на очеретяний берег озера, що
заросло по самі очі. Франек Бурковський заліз на високий ясен, поглянути, що там за озером
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знаходиться. Звідти побачив, що за озером з-за дерев виглядають стріхи якихось будівель. І ми
поспішили до осель. І у цьому селі, люди встріли нас гостинно і щедро вгощали.

Село Кримок

Н

а третій день під вечір ватага біженців підійшла до лісового села Кримок, що
знаходилося недалеко від станції Тетерів і районного центру Радомишль. Місцеві
жителі розповіли, що із цього району людей на висилку не відправляли, і нас ніхто тут
чіпати не буде. Поговорили, порадились, прийшли до однієї думки: пора осідати. Набридло
тинятися на чужині, без свого пристанища.
До нашого гурту підійшов дільничний міліціонер, якому ми розповіли про всі наші пригоди
й про те, що виросли в лісі й хочемо жити та працювати в лісі. Він подивився на замучених
людей і, відвівши в бік дядька Верещинського, наказав, щоб ми в селі переночували, а вранці
він відведе до лісника, де ми будемо жити й працювати.
– Вам пощастило, – стиха промовив міліціонер – що ви не пішли далі на захід, бо там
починається прикордонна зона й вас звідти знову відправили б по етапу на висилку...
Зранку міліціонер повів усіх гуртом до лісника, який жив на лісовому кордоні за три кілометри
від села. Лісник зустрів нас привітно. Сказав жінці, щоб вона нагріла баню, бо людей треба
помити й нагодувати. А жити поки що мали в сараї, а із часом підшукають нам житло. Через
два дні лісник переказав, щоб мама пішла в село, бо там дільничний знайшов для нас хату.
Я з мамою пішли в село до дільничного міліціонера. Він завів нас до хати, в якій мешкала
самотня жінка. Вона хотіла перебратися жити до своєї матері, в інше село, та не було на кого
залишити тут господарство. Жінка дала згоду, щоб ми поселилися в її хаті. А так, як у нас
ніяких особистих речей не було, так і нічого було перевозити, то ми відразу стали обживати
нове житло.
Мама і сестра Маруся працювали в лісника. У лісі збирали живицю, а коли настала зима, то
працювали в бригаді лісорубів: обрубували гілля, спалювали сміття, а я доглядала Стасю,
варила їсти і ходила вчитися вишивати.
У Радомишлі, районному центрі була артіль художньої вишивки, а в нашому селі проживала
жінка, яка там працювала. Вона брала викройки і різний матеріал, потрібний для вишивки, і
вчила сільських дівчат гарно вишивати. Я починала своє вишивання на шматочках перкалю,
що давала мені тітка Валя. Коли вже навчилася, то почала вишивати дитяче плаття, і через два
тижні зробила свою першу вишивку. Ця вишивка не тільки мені була цікава, а й людям. І тітка
Валя повезла мій витвір на виставку в район. Там моє вишите плаття зайняло перше місце на
конкурсі, і мені видали премію двадцять чотири карбованці – це були вперше зароблені мною
гроші. Після цього я ще багато зробила гарних вишивок.
Та тільки трапилася біда: мама в лісі проткнула тріскою ногу. Рана на нозі почала наривати
і гнити. Мама на довго злягла, поки не загоїлася рана. Вона не могла працювати й мені
довелося замінити її на роботі. Я з Марійкою збирала із сосен живицю. Вона стікала в бляшані
ковпаки, з яких ми ножем зшкрябували живицю у відро. Коли відро наповнювалося, то через
дужку просовували палицю, несли відро через лісові хащі босяком і виливали в бочку. Через
те, що були ще малі ростом, і відро з тяжкою живицею підняти не могли, то тягнули його по
землі, тому швидко стомлювалися. А за день, потрібно було заповнити бочку, в яку влазило
двадцять два відра живиці. За цю роботу в лісництві нам платили якісь гроші. І якщо за день
ми заповнимо бочку, то лісник видавав як преміальні - одну хлібину.
На старості років моя сестра Марія все гірко жартувала:
– Ти знаєш, Галю, чого ми такі малі ростом, а наші батьки були рослі? То наше тяжке життя
зробило нас низькорослими і ще та клята живиця до землі пригнула.
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Сім’я Верещинських, яка так само, як і ми була вислана із села Білотин, мешкала по
сусідству з нами. У них було дев’ять дітей, а їхня мати Броня дивувала всіх своєю
працелюбністю. Ніхто не бачив, коли вона відпочивала, бо вночі готувала їсти на всю свою
велику сім’ю і цілий день працювала в лісі – заготовлювала дрова для лісництва. За день вона
заготовляла шість складометрів дров. Від тяжкої праці й постійного недоїдання вона була
дуже худа та змучена, але зі своєю роботою справлялася швидко й ніколи не нарікала на свою
долю.

1940 рік. Батько

В

же восени, якось під вечір, прийшов у село Кримок мій батько разом із дядьками
Башинським, Слівінським і Бурковським. Їх відпустили з табору без права проживання
в прикордонних областях. Вони довго розшукували нас, розпитували по селах, куди
пішов гурт виселенців із Плужного, і так дійшли до села Кримок
Мама, поверталася до доми з роботи. Цілий день мрячив осінній холодний дрібний дощ. І
вона промокла і задубла від цієї холодної сирості, яка здавалося вже все кругом наситила
водою. І вже не спасав від дощу накинутий на плечі й голову довгий мішок. Шукаючи
узбіччя багнистої дороги, уже підіймалась вулицею, коли почула крізь мішковину, як крізь
шум води, що хтось іде навстріч. Вона відкинула край мішка, який прикривав обличчя, і
побачила, що назустріч їй по болоті, чавкаючи розмоклими чоботями, брели чотири згорблені
чоловічі постаті, з накинутими на голови мішками, які хоча трохи могли б захистити від дощу.
Узбіччя було завузьке для проходу як для двох
людей, і чоловіки даючи пройти жінці, ступили однією ногою у руду баюру, помережану від
тонкого дощу, одразу різко перекособочившись на лівий бік.
Так вони і стояли, поки мама проходила оминаючи їх. Коли вона вже проходила біля
крайнього, у чоловіка відхилилась прикриваючи його обличчя мішковина. Їхні погляди
перехрестилися, але одразу ж похапливо накинули мішки на свої зволожені туманом обличчя
і згорбившись посунули слизьким багновищем, - вона вгору по вулиці, а вони, не
роззираючись по боках, униз, де біля цвинтаря дорога звертала до лісництва.
А мамі в цьому чоловікові, у його погляді показалось щось рідне, близьке і вона вже
пройшовши трохи, зрозуміла – та це ж він! Враз скинула з себе мішковину повернулася і
окликнула.
- Іване!..
Чоловіки зупинилися, а крайній різко повернувся, та послизнувся і впав в болото. Навкарачки
при піднявся з болота, весь заляпаний грязюкою.
- Ганночко! Це ти? Хлопці, та це ж моя рідна жінка.
Мама, підбігла до нього, стала його обнімати, незважаючи на то, що він весь у болоті. Не
вірила, що перед нею стоїть її любимий чоловік, якого вона три роки чекала.
То була для нас дуже величезна радість побачити свого рідного батька. Пройшло три
найтяжчі у нашому житті роки. Як тільки батька заарештували, так і наше життя пішло
шкереберть. Батько за час ув’язнення постарів, став схожий на діда, голова сива, згорбився й
ще щербатий рот із розірваною губою й вибитими на допитах зубами. Йому тоді виповнилося
лише сорок років...
З першого дня, батько і його товариші пішли до лісника працювати. До роботи вони бралися
по-господарськи, видно скучили за нормальною працею без тюремних наглядачів. Тато
приходив з роботи втомлений, та тільки побачить дітей, відразу брав нас на руки, гладив по
головці, він не міг надихатися запахом дітей. Тато, як начебто передчував, що це право на
щастя, йому, доля у його житті, звузила до мінімуму.
Не довго батькові дали пожити на свободі, десь не більше десяти днів.
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Зранку, коли люди, які працювали в лісника, зібралися на його подвір’ї для виписки нарядів на
роботу. Раптом в’їхав на подвір’я лісника “чорний ворон ”. З нього вийшли кілька міліціонерів
і старший над ними став викликати тих, кого недавно визволили з в’язниці. Батько зі своїми
товаришами вийшов із натовпу й сталінські головорізи мовчки скрутили руки цим дядькам, які
так мріяли спокійно жити, працювати, ростити дітей, повкидали їх, як щось непотрібне в
кузов, і повезли мовчки, нікому нічого не сказавши.
Ця бандитська влада й ніколи не думала відповідати за свої дії перед народом, ми були для них
безправними рабами. Більше ми свого батька не бачили. Люди казали, що це був останній
«хапун». В 1940 році перед війною НКВС потрібно було виконати план зі знищення
„контрреволюційних елементів ”.
----

Ф

ранек Бурковський розповідав про мого батька. Він його бачив останній раз на
висилці - у той день у селі Кримок, їх разом заарештували. Привезли арештантів у
товарняку, уже зимою, на якусь залізничну станцію в районі Північного Уралу. Мороз
надворі лютував. В’язнів вишукували у дві шеренги, перевірили. Батько стояв у першій
шерензі, а Франек за ним. Тут надійшла команда, першій шерензі зробити три кроки вперед.
Тут друзів і роз’єднали...
Батько, як тільки колона рушила, оглянувся і в його прощальному погляді була вже
приреченість перед своєю долею. На дворі стояв сорокаградусний мороз, а він був взутий в
старі стоптані валянки, з яких виглядали голі п’яти і голова пов’язана якоюсь брудною
ганчіркою. Заметіль стихла, але дороги не було видно – замело. Небо вигулялося, з-за обрію
визирнуло сонце, вкрите памороззю. Біло встелили сніги неоглядну рівнину, на ній лише дене-де чорніли переліски. Партія рушила навстріч безкраїй однаковості. На багнетах конвойних
заіскрилося холодне сонячне проміння; обличчя, шапки і коміри шинелей укрилися густим
інеєм. На бородах і вусах зависли крижані бурульки. У повітрі носилася снігова курява,
ряхтіла на сонці, сніг теж ряхтів і різав очі блиском. Від дихання людей здіймалася густа пара.
У деяких в’язнів побіліли носи й щоки. Декілька разів колону зупиняли і звеліли відтирати
обморожені місця, та це вже не могло спасти приречених. Йшли до вечора, намагаючись не
відстати, бо над кожним – і тим, хто конвоював, і тими, кого конвоювали, висла загроза смерті,
замерзнути у дорозі.
Чим ближче партія в’язнів підходила до конечного пункту - олександрійського централу, а
тепер концтабір для політичних, тим рідшали ряди колони. Люди замерзали на ходу і падали
на дорозі. Конвойні солдати відтягували замерзлі трупи на обочину дороги, віхола замітала їх
снігом і тільки ледве видні горбики вказували, що тут лежить прах людини.
До табору добрели живими, тільки половина в’язнів вже пізно у ночі, та тільки серед цих
промерзлих, та все ж, ще живих нашого батька вже не було...
Як я вже перед цим повідомляла, батько був безграмотний, і в протоколі допитів розписався
хрестиком, що він є членом організації лівих есерів і вів ворожу агітацію з метою підриву
устоїв радянської влади. Та чи міг батько знати про те, хто такі есери?
----Вже за рік до війни, особливо в 1941 році, виселенці, які працювали в селі Кримок жили вже
краще: трохи обжилися, гроші заробляли й одяг змогли більш пристойний справити. Сільські
жителі до нас у хату часто стали заходити і приносили з собою хто що міг подарувати, а я їм
вишивала сорочки, рушники, плаття. Тільки міліціонери час від часу перевіряли виселенців,
щоб ми часом не втекли від них, і від цього навідування по шкірі мурашки бігали. Такий страх
пробирав, що вони, як і мого батька і всю сім’ю можуть в любу мить арештувати і відправити
у табори. І ця невизначеність і постійне очікування арешту навівало таку безнадію, що й життя
здавалося безнадійно пропаще.
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1941 рік. Війна.

В

ійна почалася. В село Кримок стали заїжджати посильні з військових комісаріатів з
повістками, забираючи на війну чоловіків. І тепер кожний день по селу грала музика,
чувся п’яний спів і жіночий плач, так село проводжало на війну своїх бранців. Через дві
неділі з початку війни в селі не осталося більш чоловіків призовного віку.
Тепер самою бажаною людиною, коли приходили вісточки з фронту, а порою більш
страшною і нещасною, якій приходилося нести в сім’ю горе – похоронку з фронту, на близьку
і рідну для них людину, був поштар. А з фронту приходили весь час невтішні новини: Червона
Армія відступала по всій лінії фронту. Люди збиралися біля сільради, де на стовпі був
закріплений радіо транслятор, і з нетерпінням чекали, коли будуть передавати останні
зведення бойових дій на фронті. Над селом часто пролітали в сторону Києва з тяжким
гудінням перевантажені німецькі бомбардувальники, а наші з червоними зірками тільки один
раз пролетіли над нами.
Якось одного дня на полі, під лісом, приземлився німецький літак. Фронт був далеко від
села, і всі, хто знаходився на ту мить у селі, побігли дивитися на це диво, бо ніколи не бачили
літака. Перед війною якось раз приїхала в село кінопересувка і ми тоді, тільки вперше
побачили кіно. Про німців також ніякої інформації не було, люди тільки добре знали, що таке
НКВС і що від нашої влади нам добра годі чекати.
У літаку щось зламалося, тому німецькі пілоти лагодили його. Коли вони побачили, що до
них біжать багато людей, то спочатку злякалися. Але даремно. Першими добігли до літака діти
й стали дарувати німцям квіти, німецькі пілоти зрозуміли, що ці люди ніякої злоби до них не
мають і, щоб показати, які вони добрі, стали роздавати дітям цукерки й навіть подарували
губну гармошку. Люди вбачали в них визволителів від більшовиків. Вони з острахом
підходили до літака, облапували його обшивку й хвалили німецьку техніку. Через деякий час
льотчики полагодили літак і полетіли, а ми раділи, що добрі німці пригостили нас цукерками.
---Від автора:
Гітлерівське керівництво, ще задовго до нападу на Радянський Союз, розробило стратегічну
концепцію щодо слов’янських народів. У цій концепції вони вбачали арійську націю –
найвищою расою на землі, яка буде керувати всім світом, а слов’янські народи мусять бути
частково знищені, а частину перетворити в рабів. Тому, як тільки Німеччина напала на
Радянський Союз, німецьким солдатам було віддано наказ, що за розстріл та знущання над
мирним населенням і радянськими військовополоненими вони ніякої відповідальності не
будуть нести. І з першого дня гітлерівської окупації на захоплених територіях Радянського
Союзу розпочалися масові розстріли, публічні страти і знущання над мирним населенням. І ця
стратегія „над людей,” виявилася для німців щодо слов’ян, роковою і безглуздою, хибною
думкою Гітлера. Він, так само наступив на ті самі граблі, як і його історичні попередники, які
намагалися завоювати слов’ян. Загнузданий вкрай сталінською комуністичною нелюдською
диктатурою, радянський народ уже більше не хотів терпіти більшовицьку наругу над собою і
якби не ці безглузді гітлерівські концепції, то більшість солдат Червоної армії здалася б у
полон і воювала б в армії вермахту. Ця армія була б найсильніша у світі. У той час нашим
людям потрібна була політика „пряника ”, а не налигача, який нашому замученому народові
уже через край дістався при більшовиках. Каральні акції та знущання гітлерівців над
населенням, привели до повної непокори окупантам. Іще важливу роль зіграла на перемогу
над гітлерівською армією, відмінна ідеологічна обробка радянських людей комісарами, які
підняли народ на захист своєї Батьківщини. В той час люди бачили в диктаторові Сталіні захисника Вітчизни, а Гітлер своїми маніакальними, людиноненависними концепціями
перетворився в сатану.
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ронт наблизився і до нашого села. Дорога через село розділилася на два здавалося
безкінечних потоки людей, коней і різної видів техніки. По дорозі через село
проходила іще свіжа не побувавши в боях військова колона, яка направлялася в
сторону фронту. В кінних упряжах тягнули гармати, проходили рівними колонами підрозділи
бійців, одягнуті у новеньке обмундирування, а назустріч брели безперервним потоком,
цілодобово розрізнені, зранені, виснажені невеличкими групами солдати, перев’язані
брудними, скривавленими бинтами що відступали.
На возах і автомашинах везли
важкопоранених. І біженці, біженці – старі, малі, голодні, цілими родинами тягнули на візках
домашнє збіжжя йшли в світ-за очі. І їх з кожним днем на дорозі все більшало... Хотіли втекти
від біди, від війни, спасти свою родину, хоча б дітей спасти, в чому вони завинили перед
Богом? Чого їм випала така страшна доля? І не біженці, і не солдати ще не знали, що війна вже
перегнала їх і вже розділила цю безкінечну колону людей на живих і мертвих. Німецькі
війська прорвали фронт і вийшли на берег Дніпра...
Сільська дітвора бігала поміж солдат з відрами, вгощали їх водою, яблуками. У кожній хаті
лежали поранені солдати, а бойові дії велися десь, далеко за лісом і здавалося, що до нашого
села війна не дійде. Та тільки з кожним днем за лісом ставав все виразніше чути постійний
гуркіт, схожий на грім.
Я теж, у садку наберу яблук, грушок, вийду на дорогу і вгощаю солдат, біженців. Ці люди
були такі нещасні і змучені, і мені їх було дуже шкода. Мені хотілося їм, хоча чим-небудь
допомогти.
Я ще не розуміла, що то є, таке – війна, і чого ці люди стали такими нещасними. Та вже
найближчим часом, мені прийшлося у повному смислі, зіштовхнутися із самим страшним
проявом війни.
У обідню пору, коли дорога була забита відступаючими військами і біженцями з-за лісу
раптом вигулькнули два літаки з чорними хрестами на крилах. Від них стали відриватися якісь
чорні кульки, які несамовито противно вили, падаючи на землю. Люди покидавши свої речі,
кинулися врозтіч з дороги. А кругом з’являлися якісь кущі, які зі страшним гуркотом
осліпляючи розривалися. Біленькі стіни хат потемніли, закоптилися, із сухих солом’яних стріх
летять у небо стовпи вогню, а зелені пишні садки обкутали сиво-чорні дими, наче дрімучі,
гнилі тумани.
Я стояла на обочині, нічого не розуміючи, що сталося і від страху не могла з місця
здвинутись. Солдат, який біг посеред вулиці, підбіг до мене і з силою штовхнув мене в канаву
зарослу споришем. Я скотилася на дно канави, боляче забилась об камінь, та тут почувся
протяжний свист від якого я всім тілом вдавилася в болото. Страшний гуркіт пронісся наді
мною, і я більш нічого не чула, як провалилася під землю.
Прийшла в себе від того, що задихаюся. Мені повезло, коли падала у канаву, так вспіла
руками закрити лице і це відтворило хоча невеличку віддушину, через яку поступало трішки
повітря. Я стала несамовито, в істериці відштовхувати все що на валилося на мене. А воно
було щось тепле і тяжке. На лице сипалася земля і щось текло липке, смердюче, нудотне, від
чого мене знудило. Я стала борсатися і викарабкалася з під цього завалу. Протерла заляпані
болотом і чимсь теплим і липким очі, глянула і жахнулася від побаченого, на мене впало
розірване тіло солдата з відірваною головою і всі нутрощі були розкидані по ямі у якій я
лежала. На мене напав такий страх, що я стала задкувати і верещати не своїм голосом,
відходячи від цього страшного місця. Бігла по дорозі ридала і блювала від нудотного смороду.
Сама не пам’ятаю, як добігла до своєї хати.
Мама, як побачила мене, ледве не зомліла. Я вся була перемазана грязюкою, кров’ю і нічого
не чула, і не могла говорити, тільки щось мукала і судорожно ридала. Вона подумала, що ця
кров з мене тече і стала общупувати мене, а потім схопила мене на руки і понесла до
заповнених водою дерев’яних ночов. Коли мама мене обмила, так вияснилося, що я відбулася
подряпинами на руках і ногах, а також синяками по всьому тілу. А кров була того солдата,
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який закрив мене від вибуху бомби своїм тілом. Мама з Стасею і Марійкою під час нальоту
німецьких літаків вибігли із хати і сховалися у ямі. Такі окопи, заставив викопати дільничний
міліціонер всіх сельчан біля своїх домівок. А так, як ми жили під лісом, віддалік від шляху, то
біля нашої хати бомби не падали. Я після цієї контузії погано чула і довгий час заїкалася.
Вночі снилося це страхіття війни і я зривалася спросоння з плачем, кудись бігла, а мама
прижимала до себе, гладила по головці і заспокійливо примовляючи:
- Галиночка, миленька не бійся, це тобі приснилося, все буде добре.
Голова колгоспу, коли відходили останні підрозділи радянських військ, теж вирішив
евакуюватися. Повантажив свої речі й посадив родину у вантажівку. Два міліціонери для
охорони залізли в кузов. Виїхавши за село, зупинили авто і стали підпалювати пшеничне поле.
Сільські діти, які бігли за автомашиною, супроводжуючи її ґвалтом дитячого захоплення,
стали, мов укопані, не вірячи своїм очам і з жахом дивилися, як спалюють пшеницю. Це був
для них найстрашніший гріх, бо стали свідками, як знищують хліб, якого все життя їм
вдосталь не доводилося поїсти. А голова колгоспу кричав:
– Діти, паліть пшеницю, щоб німцям не зосталася!
А коли він побачив, як із села біжать люди гасити пожежу, швидко посадив у вантажівку
своїх слуг. Машина рвонула з місця і щезла в пороховому хмаровинні сільського шляху.
Люди стали гасити підпалену пшеницю. Після того, як загасили поле, агроном колгоспу
зібрав людей і дав вказівку, негайно скосити всі зернові, що були на полях. Весь тиждень люди
працювали день і ніч, зібрали весь урожай зернових, звезли на тік, обмолотили, а потім
справедливо розділили поміж людей, які були на той час у селі. Нашій родині дали шість
мішків зерна.
Німці в наше село не заїздили. Люди, як і в мирний час, працювали кожен на своїй роботі.
Новини про те, що робиться у світі, до нас дуже рідко доходили, але те, що енкаведисти вже не
будуть нас переслідувати, дуже радувало, і ми зібралися їхати у своє рідне село Білотин.
Лісник за те, що ми добросовісно працювали в його лісництві, за безцінь віддав нам коня й
воза, дав на дорогу п’ять великих хлібин, сала. Ми йому подякували й розплакалися від жалю,
коли прощалися. Було дуже шкода покидати це село з такими добрими людьми, які надали нам
у тяжку годину притулок. Лісник також видав нам документ, у якому свідчило, що ми
працювали три роки в Кримківському лісництві. Він порадив нам заїхати в районну управу,
там мусять видати посвідчення, що ми були вислані радянською владою.

Повернення на батьківщину

В

ночі пройшла сильна злива. На дорозі в баюрах плавали зірвані поривистим вітром
зелене листя і гіляки. Вітер вже вщух, але з гілляк дерев ще скапували важкі краплини
води.
Як тільки стало світати і вітер розігнав дощові хмари, ми з нетерпінням стали збиратися в
дорогу. Ще до сходу сонця, в хаті здійнялася незвична метушня. авантажили на підводу своє
нажите за три роки в Кримку добро і поїхали в районний центр Радомишль. Там, у
райвиконкомі, як і при радянській владі, сидів у кабінеті той самий голова, тільки він тепер
називався старостою і печатка в нього була німецька. Мама розказала йому, як ми в ці краї
потрапили, як працювали в лісі, і староста видав документ, у якому свідчило, що ми потерпали
від Радянської влади, були вислані в табори, і при сталінській владі ця сім’я отримала статус
„вороги народу ”. Мама йому подякувала, бо то був єдиний документ, який за своє життя ми
вперше отримали на руки, що засвідчував нас як громадян країни. З таким документом ми
могли спокійно їхати до своєї домівки.
Як тільки вийшли від старости, то побачили, що біля нашого воза стоять чоловік із жінкою і
хлопчик років десяти. Вони просили нас, щоб ми взяли їх із собою попутниками, бо самі вони
зі Славути. Мама дозволила їм їхати з нами, тому що самим було страшно їхати й дороги ми
не знали. Вони привели із собою коня і корову. Дядько запряг у віз свого коня, а позаду воза
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прив’язав корову і ми поїхали. У Радомишлі німців не було, тільки вулиці патрулювали
поліцаї.
Ми виїхали на шосе Київ–Житомир. По цьому шляху безкінечною колоною рухалися в
напрямку Києва німецькі війська, і нам доводилося їхати по розбитій, наспіх засипаними
ямами від бомбардування обочині. Над дорогою висіла густа курява від автомобілів,
мотоциклів, танків і розносився сморід від присипаних землею безлічі трупів, якими були
закидані кювети. А за дорогою височіли гори розбитої техніки – танки, автомашини, вози і
валялися всюди спотворені трупи людей і коней, розкидані клунки, коробки, валізи з різним
домашнім майном. Особливо дуже багато лежало мертвих цивільних людей – жінок, дітей.
Придорожні канави й обочина були залиті кров’ю. Це наслідок бомбардування німецькою
авіацією відступаючих наших військ по шосе Житомир – Київ.
Німецькі літаки з перших днів війни блокували, це стратегічне Житомирське шосе для
наших відступаючих військ. Безкарно пролітали на малій висоті, розстрілювали із кулеметів і
скидаючи бомби на юрби беззахисних біженців, які безкінечною колоною рухалися на Київ з
надією втекти від німецької окупації. Ніяку протиповітряну оборону на шосе, деморалізовані
відступаючі не змогли організувати.
Ми проїхали по цьому побоїщу більше двадцяти кілометрів і звернули на лісову дорогу, бо
більше дивитися на це страхіття війни було неможливо, та й сморід від розкладу трупів
викликав нудоту.
Ночувати заїздили в села на колгоспні двори, а дядько, який їхав із нами, брав із нашого
мішка овес і годував коні. На другий день вранці, коли почали запрягати коней у віз, мама
помітила, що наш кінь голодний. Це її стурбувало, вона стала сама годувати коня. А ввечері
заїхали ночувати на попутній колгоспний двір. Мама попросила сторожа, щоб він доглянув її
коня. Сторож вночі розбудив її, повів до коня й показав, що наший попутник забрав весь овес
від нашого коня. Мама, розбудивши дядька, спитала, чого він її коня два дні не годував, а
потім полізла на віз і в його речах знайшла половину мішка корму, яким він мусив годувати
нашого коня. Після цього нашому попутнику, ми вже не довіряли.
Іншого разу, ніч застала нас у лісі, і оскільки коні вже були втомлені, вирішили заночувати.
Вибрали простору поляну і посередині розклали багаття. Діти ходили по темному лісі і
напомацки збирали сушняк. Наламали зеленої хвої і спородили із неї постіль навколо багаття.
З одного боку, за багаттям лягли ми, а із протилежного – наші попутники.
Раптом вночі Маруся розбудила нас несамовитим вереском:
- Мамо! Він нас заріже! –
Всі прокинулися, а дядько, наш попутник, стояв переляканий над мамою з ножем у руці. Мама
скочила на ноги і схопила його за руку, в якій він тримав ножа.
- Дядьку! ти що тут забув? Що, захотілося чужим добром поживитися.
- Та ні, що ви таке говорите тітко, я нічого поганого не хотів робити.
У дядька, мама відібрала ножа. Він зніяковів, зіщулився і повторяв, що нічого поганого
робити не хотів, а руки в нього тремтіли. Та було зрозуміло, що він хотів нас убити, щоб
заволодіти нашим добром. Та крик Марусі застав його зненацька і він злякався. Тому мама
вирішила в подальшому добиратися до нашої домівки без таких ненадійних попутників. Мама
скинула з воза їхні лантухи, ми запрягли свого коня і поїхали вночі, щоб швидше вибратися із
цього лісу.

Ц

ілий тиждень добиралися до села Білотин. Нарешті, з’явились знайомі рідні місця. Ліс і
вся навколишня осіння природа нас зустрічала надзвичайно красивими, мальовничими
забарвленнями. А ми були зачаровані цією рідною для нас красою. Та більш за все
підштовхувало інтригуючи бажання швидше побачити ті місця, де пройшло наше дитинство.
Вони були такі омріяні і бажані, що ми постійно марили цими рідними місцями, перебуваючи
на висилці. Пройшло три роки, як із Білотина радянська влада нас силоміць вивезла і тепер ми
поверталися до рідної домівки. І весь цей довгий період часу перебування в заслані дитяче
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уявлення своєї рідної домівки приходила до нас у сновидінні. Як з надією і нетерпінням
чекали довгоочікувану мить нашого повернення на батьківщину!
Діти зіскочили з воза і захопленим сміхом і дитячим вереском бігали по лісі, на ходу
зриваючи з кущів перестиглу малину і черниці. Маруся знайшла у траві під кущем ліщини два
коренастих гриба-боровика з товстими пузатими ніжками і темно-коричневими шляпками. Це
вже був їхній рідний ліс, в якому вони росли. Набігавшись, дівчатка залізли на віз, з
нетерпінням просили маму підганяти коня, щоб скоріше доїхати до своєї домівки.
Коли під’їхали до бабиної хати, то побачили страшну картину запустіння: хата наполовину
завалилася, стріха заросла бур’яном і чагарником. Було таке відчуття, що там ніхто не живе.
Поки мама заїжджала возом у зарослий чагарником двір, я і Маруся забігли в хату й у світлі,
яке пробивалося крізь
провалену стріху, побачили, що в кутку на соломі лежала наша маленька бабця – висохла, з
почорнілим лицем. Бабця лежала вже без свідомості, тому ми стали приводити її до тями.
Мама влила їй у рот трохи води, і бабуся розплющила очі, побачила нас й заплакала. Мама
розпалила піч, зварила юшку і нагодувала бабу, і вона трохи наситившись їжею, знесилена
знову задрімала. Дівчата стали прибирати в хаті. Наносили води з джерела, нагріли у баняку в
печі і стали змивати з себе дорожнє болото, яке наслоїлося за тиждень подорожі.
Переодягнулися у чистий одіж і я з Марусею пішли до джерела відіпрати забруднений наший
дорожній одяг. Під вечір проснулася бабця і стала нас розпитувати, де ми були весь цей час,
адже минуло два роки, як енкаведисти погрузили нас у «чорний ворон » і вивезли з села. Діти
посідали на соломі біля бабці і стали розказувати для неї: де вони були і що вони бачили.
Всю ніч йшов дощ і скрізь провалля в стріхи вода затікала у хату. Посеред хати на глиняній
підлозі утворилася калюжа. Діти проснулися вранці від брязкоту, то мама намагалася затулити
дірку в стрісі шматком іржавої бляхи. Вона уже розпалила в печі і зварила баняк картоплі.
- Дітки! Вставайте снідати і будемо збиратися їхати до своєї хати.
Мама висипала на стіл із баняка розсипчасту картоплю, трішки з слоїка відсипала солі і
відрізала кусень від великої хлібини, який дав нам на дорогу лісник в селі Кримок.
- Марусю, сходи запряжи у віз коня. Ти зостанешся тут, а ми з Галиною поїдемо до нашої
хати і заїдемо у сільраду, що нам там скажуть.
Я з мамою на підводі поїхали подивитися на нашу хату, бо в бабиній жити було неможливо:
вона вже розвалювалася.
Осінь так розквасила білотинську дорогу, що наший віз ледь суне. Ми повкривалися від дощу
мішками. Наший кінь, сам на себе не схожий: зчорнілий, забрьоханий до гриви. Сіявся не те,
щоб колючий дощ, а якась нудява мряка, надокучлива, як машкара, ще й вологий туман повз
під накинутий на голову і плечі мішок. Від туману коси мокріли.
Коли під’їхали, так побачили перед сільрадою на майдані закопану в землю шибеницю на
якій висіли вже почорнілі два тіла: молода дівчина і хлопець, на грудях яких висіли таблички
«Активісти». На порозі правління стояв вартовий поліцай. Мама в нього спитала, де
знаходиться староста. Він відкрив двері і сказав, щоб ми проходили. А старостою села був той
самий голова колгоспу, який брав участь у реквізиції нашого майна, коли заарештовували
батька, а також відправляв нас на висилку.
Зустрів він нас насторожено й пробурчав:
- Ще одні голодранці появилися, і звичайно без документів.
Та коли мама подала йому папірець, який виписали в управі в Радомишлі, так він відразу
повеселішав.
- Шановні репатріанти! Так із цим документом німці до вас будуть ставитися лояльно, - потім
вже винуватим тоном додав,
- а ваша хата стоїть на місці і там ніхто зараз не живе, так, що ви можете засилятися. Ви ж
мене пробачайте, що я може десь трохи перегнув, так такого поводження від мене вимагали
комуняки…
Мама на нього зверхньо подивилася і махнула рукою.
- Всі ви такі. Та чого там злобу тримати, що було – то травою поросло.
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Так німецька окупація зробила нашого голову колгоспу більш демократичним. Він з нами
розмовляв більш-менш чемно, а при совітах, без особистого наказу голови - ні один
колгоспник не рискнув би зайти в його кабінет, без боязні бути побитим.
Коли ми виходили з кабінету старости, то через відчинені двері бачили, що в сусідній кімнаті
сиділо за столом з десяток поліцаїв. Стіл був заставлений мисками з наїдками й пляшками з
горілкою. На той час німців у селі не було.
Після відвідання старости ми поїхали до нашої хати. Як я вже оповідала, наша хата стояла за
селом біля дороги між Білотином і Коминами. Тільки проїхали місток, як із-за заростів кущів,
які густо розрослися понад дорогою, стала проглядатися наша хата. І чогось аж серце ікнуло,
як дохнуло чимсь рідним, нашим дитинством. Двері і вікна були забиті дошками, паркан біля
хати згнив. Весь двір заріс високим бур’яном, тільки погнилі, зчорнілі, оббиті колючим
осіннім дощем жоржини під вікном, вказували, що тут колись проживали люди. Відірвавши
дошки, зайшли до хати. Усередині хати все майно зосталося, як воно було до нашої висилки.
Три роки прожили в нашій хаті товариші міліціонери, і весь цей час спали на наших постелях.
Я була впевнена, що вона ні разу не пралася, бо була така чорна від бруду, що було гидко до
неї доторкнутися. Я їхню постіль відразу викинула надвір і спалили.
Мама поїхала на возі до бабиної хати, щоб перевезти дітей і бабцю в наш дім, а я зосталася
прибирати та вимивати все в хаті.
І так ми стали звикати жити у своїй хаті. Вже ранками в повітрі відчувалася міцна
прохолода. А то, дивись, уже появляються білі мережива заморозків – перші провісники зимихурделиці. Сердитий осінній вітер обшарпує з дерев багрянець листя, гонить з півночі отари
кудлатих хмар…
Люблю, ой як люблю цю пору року, ладна цілими годинами простоювати в бурхливому
осінньому лісі, не то в полі і слухати таємничі осінні мелодії які невідомо де народжуються і
невідомо де зникають.
Маруся і я вранці запрягали коня у віз і їхали в ліс за дровами, а також збирали уже
прихвачені морозом гриби.
Випав перший сніг, а в нашій хаті було тепло й затишно, тільки німці колонами проїздили
біля хати і поліцаї приходили перевіряти, чи ніхто чужий не заходить до нас, тому що наша
хата стояла віддалік від села.
\

Оборона Славути

Я

к тільки розпочалася війна, Славута, як і всі міста і села Радянського Союзу прийняла
цю зловісну, раптову звістку – як сніг на голову, хоча більш помірковане населення
вже давно очікувало, що рано чи пізно, та двобою з фашистською Німеччиною не
минути. Тільки наше недолуге керівництво державою закривало очі на реальну небезпеку від
західного сусіда і близького друга Сталіна, а також родинній по ідеології націоналсоціалістичній і комуністичній партій. Сталін проявив таке маніакальне, бездумне довір’я до
Гітлера, що його не могли переконати розвіддані передані радянською розвідкою з-за кордону,
що війна почнеться у 4 годині ранку 22 червня 1941року, ні перебіжчики з німецької сторони,
ні доклади прикордонників - що на кордоні з німецької сторони скупчилася велика кількість
військ. І це, теж є доказом, що радянський диктатор Сталін, не вірив своєму народові і
ненавидів його. Він вперто довіряв тільки своїй інтуїції – а ось пронесе. Ми ж з Гітлером
близькі друзі, я ж з ним домовився, що світ будемо ділити порівно і ідеологія наша схожа. У
мене таких близьких однодумців ще не було, з Адольфом, ми змогли б весь світ підкорити. Ні
– він мене не зрадить, це все провокації моїх недругів!
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Він себе став прирівнювати до Бога і його прогресуюча параноя не давала йому здорового
глузду осмислити, що замислив його суперник.
В перший день війни, у дев’ять годин ранку, високо у небі над Славутою пролетів німецький
бомбардувальник. А у дванадцяту годину дня по радіо об’явили, що почалася війна. Вся
Славута затамувавши подих, заклякла біля радіоприймачів, гучномовців на майданах і
підприємствах.
І відразу після об’яви все перемінилося. Люди змінилися, стали зовсім по іншому сприймати
ті проблеми, які їм чимсь дошкуляли у житті, тепер вони показалися мізерними, щоб на них
звертати увагу. Навіть природа поміняла свій вигляд, стала ще чарівнішою, щоб люди
запам’ятали цю мить переходу від миру до війни.
Той злощасний день вирізнився і запам’ятався для славутчан, іще однією прикрою
пригодою, яка доказала, що радянська влада, то є колос на глиняних ногах.
На полі біля села Улашанівка був розташований польовий аеродром, на якому стояли чотири
літаки, бойові винищувачі У-2, які находилися на бойовому чергуванні. І у перший день війни,
під вечір, над аеродромом пролетіли два «массершміта» і полетіли до Шепетівки
розстрілювати потяги на вузловій станції. Зробивши свою роботу вже повертаючись назад,
завернули на аеродром і спокійно розстріляли наших кукурузників на землі, які навіть не
зробили спробу злетіти. У літаків не було ні патронів для кулеметів, ні палива для двигунів.
У військовому містечку розміщалася кавалерійська дивізія імені товариша Шебабуркі Першої
кінної армії. Частенько сюди любив приїжджати Маршал кавалерії С. Будьонний. І тільки
об’явили війну, дивізія піднялася по тривозі і розмістилася у славутському лісі. На другий
день прилетів німецький бомбардувальник і скинув на ліс за річкою Горинь дві бомби. А так,
як ліс був забитий військами, так скинуті бомби навмання досягли своєї мети. Від вибуху
вбило двох солдат і четверо коней.
Дивізія зробила марш-кидок під Тернопіль і там прийняла перший бій з окупантами.
А у місті, в той час царила паніка і плутанина, особливо це було видно по державним
службовцям, котрі не знали що їм потрібно робити при такій ситуації. Німці наступали по всіх
фронтах і потрібно було швидко провести евакуацію устаткування заводів і всього майна, що
мало якусь цінність. А службовці, у першу чергу думали, як би евакуювати свою сімю і своє
добро нажите на державній службі. Тому вони на службові автомашини завантажували все
своє добро і втікали з міста на схід.
Тільки військкомат чітко виконав свої обов’язки, він вчасно призвав всіх
військовозобов’язаних зі всього району і відправив на війну.
А тут прийшла постанова з Києва, що всім, хто може володіти зброєю, мусять прийти на
артсклади і їм там видадуть зброю для оборони міста від окупантів. А так, як у місті все
чоловіче населення було демобілізоване на фронт, так ніхто і не брав цю зброю.
У нашому місті проживали люди різних національностей, та половина населення було
єврейської національності, вони тут іще з сивої давнини осіли на цих землях. Пройшла по
місту чутка, що німці знищують всіх євреїв і кому, як не їм, потрібно буде захищати свої
родини.
І євреї посунули до складу, де їм видали змащені новенькі гвинтівки, набої, гранати, а старий
Ісак притягнув до своєї халупи кулемет «Максим» з двома стрічками набоїв у металевих
коробках.
Під вечір третього дня війни, над Славутою розпочався повітряний бій, між нашим
двохмоторним бомбардувальником і німецьким «мессершмітом». Наший літак відстрілювався
зі всіх кулеметів, та все ж швидкий і маневрений німецький літак підбив неповороткий
тихохідний бомбардувальник. Літак спалахнув над містом, ще трохи пролетів і став падати
палаючим смолоскипом на болота за містом. З палаючого літака відірвалися дві чорні крапки,
відкрилися білі парашути і вітром їх стало зносити на місто.
І щось стало з нашими євреями? Можливо вони не бачили літака з червоними зірками, який
палаючий падав на землю, та тільки на них напав якийсь психоз, що ці два парашутиста, що
спускалися на місто, всіх євреїв життя лишать?
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- Ой! Вей німець! – З такими криками і з жахом в очах вони стали розстрілювати іще у повітрі
парашутистів. Люди стали просити їх: - не стріляйте, це ж наші льотчики. А вони бігли по
вулицям і стріляли в цих беззахисних, що спускаються з неба парашутистів. Один парашутист
мляво повис на стропах і його парашут став крутитися і опустився на ясени біля суконної
фабрики. Коли люди знімали з дерева повислого на стропах льотчика, він уже був мертвий.
Другий льотчик повільно спускався на парашуті, махав руками людям, які у нього стріляли,
зірвав з голови шлем і кинув вниз, потім стягнув з ноги чобіт і швиргнув його на голови
стріляючим євреям. Він цим хотів показати, що німецькі льотчики у таких чоботях не ходять, а
вони на це не зважували, все стріляли… Льотчик приземлився на базарному майдані, у нього
було прострелено коліно і він борсався на землі від болю, намагаючись скинути з пліч лямки
парашута. Євреї бігли до нього, щоб добити, та побачили, що на грудях у нього виблискував
орден Червоного Прапора...
Вони заклякли біля нього від жаху з окритими ротами і очі на лоб полізли. А він лежачи на
землі, вихватив з кобури пістолет і застрелив двох перших нападавши на нього євреїв.
- Сволота жидівська! Мій екіпаж воював з японцями на Халгін-Голі і зостався живий, а ця
непотріб постріляла моїх соколів! – Він кричав і матюкався, звиваючись від болю у пилюці
базарного майдану.
Тут під’їхали на відкритому джипі четверо енкаведістів, вибили з рук у льотчика пістолет,
погрузили його у машину і повезли до шпиталю.
А євреї отямилися, покидали зброю на землю з криками і вереском стали розбігатися по своїм
халупам. Було видно, що вони вже не жильці на цій землі, бо їхні душі від страху перед тим,
що насувається неминуча смерть – вже омертвіли.
На п’ятий день війни у крамницях міста опустіли полиці, люди розібрали весь крам, який там
був, а хліб перестали продавати, ще на третій день війни.
Четвертого липня в обідню пору для міста Славута наступив апокаліпсис. На Славуту, в
ясний літній день налетіли тридцять шість німецьких літаків і стали скидати бомби на місто. У
центрі міста знаходилися торгові лавки і всю площу огинав стіною зі старовинною кладкою
торговий комплекс «Смішторг», а напроти стояли довгі приземисті дерев’яні бараки у яких в
основному проживали євреї і перші бомби впали якраз на цю густонаселену частину міста. Все
місто затягнуло димом, горіли бараки разом з людьми, а також два кінотеатри від прямого
попадання бомб були повністю зруйновані: один знаходився на торговій площі, а другий біля
фаянсового заводу.
А як тільки з лісу, за військовим містечком хтось вистрелив у небо червоною ракетою в
сторону складів з боєприпасами, так літаки відразу припинили бомбардування міста.
Розділилися на три групи і стали пікірувати на склад з вибухівкою. Від вибухів бомб з
детонувала вибухівка, яка находилася у великій кількості на цьому складі. Пролунав
страшенної сили вибух, земля трусилася і стіни будинків стали тріскатися, повилітали у
будинків всі віконні шибки по всьому місті. На місці складу від вибуху утворилася вирва в
двадцять метрів глибиною.
А метрів чотириста від неї, знаходився іще один склад з отруйними газами, так біля нього не
одна бомба не вибухнула.
У той день, четвертого липня вранці на залізничну станцію Славута прибув ешелон з
п’ятдесятьма новенькими танками Т-34.
Танкісти швидко розкріпили танки на залізничних платформах і по рампі з’їжджали на
станційний плац. Танкісти рвалися в бій. Хотіли відразу загрузити у танки боєприпаси, та
виявилося, що вагона з снарядами, який був причеплений у хвості ешелону – немає. Десь на
якісь зупинці його хтось відчепив. Відкрили другий вагон у якому мусили бути патрони для
кулеметів танків і продукти для особистого складу полка, а виявилося, що у ящиках спід
патронів, було мило і цвяхи.
Ось так працювали диверсанти на початку війни в тилу наших військ. Цілий танковий полк з
новенькими танками - став небоєздатний.
Приїхав з міста уповноважений НКВС, арештував командира полку і повіз його у місто.
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А полк у таку критичну мить, коли треба чим швидше сховати танки від нальоту ворожої
авіації, зостався без командира і боєприпасів. Люди стали панікувати.
Командування полком взяв на себе політрук полка. Він наказав особистому складу
вишукувати танки у похідну колону і через ліс проїхати до міста Славута, для організації
оборони на мосту через річку Утка.
Політрук – був ще молодий офіцер і слабо орієнтувався на місцевості, тому, коли колона
в’їхала у ліс, він повів колону не по тій дорозі і вона привела колону танків у болото. Передній
танк забуксував у болоті і заглух.
У цей час над Славутою появилася армада німецьких літаків і стали бомбардувати місто. Це
привело до такого панічного стану серед особового складу полку, що вони покидали танки і
повтікали. Ці танки стояли посеред лісу, нікому не потрібні, тільки тамтешня дітвора лазила
по цій бойовій техніці і викручували все, що їм заманеться. А вже під зиму, німці пригнали
наших полонених танкістів і ті заводили грізні радянські танки і гнали їх знову на залізничну
станцію, грузили на платформи і відправляли на Захід.
Про все що відбувалося у Славуті на початку війни, розказує очевидець – Шрейтер Анатолій
Іванович. Він на той час проживав у місті в районі автопарку. Цей тринадцятирічний хлопчина
всім інтересувався, все хотів побачити і всюди побувати.
Після бомбардування міста, його мешканці стали втікати з міста і ховатися у лісі. Там було
безпечніше. Родина Шрейтерів на човні переплили через річку Горинь, у лісі викопали
землянку і в ній прожили три дня.
П’ятого липня з ранку, на шепетівському шляху за мостом через річку Утка, зайняла оборону
Славутська Червонопрапорна прикордонна прокуратура 20-го прикордонного загону. Цей
загін до 39-го року квартирувався у Славуті, а потім був переведений на захід у місто Сокаль.
З першого дня війни прикордонний загін з кровопролитними боями відступав до Славути і із
командного складу загону в живих зосталася одна прокуратура.
Прикордонники вирішили дати останній бій ворогу, захищаючи своє рідне місто. Як тільки
командування взнало, що танковий полк не вийшов на оборонний рубіж, так відразу на
підмогу прикордонникам був відправлений 109-ю моторизованою дивізією артилерійський
гаубичний дивізіон.
. Бійці до обіду встигли окопатися на березі річки. Вони вирили в піщаному березі окопи у
повний ріст, встановили гармати
Та тут знову, вирішальну роль в розвалі оборони наших військ, зіграла диверсійна німецька
агентура, яка оперативно передала німецькому командуванню точні координати розташування
нашої оборони. П’ятого липня під вечір, на позиції прикордонників і артилеристів налетіли з
десяток німецьких бомбардувальників, які стерли з лиця всю оборону
захисників міста
Славута.
А в той час, коли німецька авіація утюжила позиції нашої оборони, недалеко, в тилу, у районі
Лисої гори був скинутий транспортними літаками парашутний десант.
Після бомбардування, хто з бійців зостався в живих, стали налагоджувати оборону. Та тут
непомітно з тилу, під прикриттям лісу, підкралися до самих окопів німецькі десантники. Вони
без шуму вирізали артилерійських обозників, які ховали в лісі від бомбардування коней і
раптово атакували з тилу, ще приголомшених від наліту авіації наших бійців. За лічені
хвилини з автоматів перестріляли всіх захисників
Ще фронт держав оборону далеко від Славути. Бій йшов за місто Острог, а за тридцять
кілометрів в тилу наших військ, міст через річку Утка, був вже захоплений німецьким
десантом. Сьомого липня німці окупували місто Славута.
Як розповідав Анатолій Шрейтер, в той день його родина повернулася у місто і німців вони
ще не бачили. Він відразу, як тільки зайшов до хати, став збиратися на рибалку, щоб наловити
риби на вечерю. Підійшов до річки і побачив, що на воді пливуть багато людей. Як він ліпше
роздивився, так це пливуть по течії мертві, роздуті тіла наших солдат. Анатолій побіг до
моста, а там німецькі солдати розчищали дорогу від трупів. На перилах моста звисали трупи
солдат, і у воді біля моста, яка була червона від крові, плавало багато трупів. А берег був весь
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переритий вирвами від бомб і всюди валялися розірвані людські і кінські тіла, розбиті гармати,
розкидана зброя.
На шляху Остріг – Славута – Шепетівка безкінечними колонами рухалися у напрямку на Київ
німецькі моторизовані війська, а наші війська відступали по забитим, болотистим лісним
дорогам пішки, а їхня техніка стояла на обочинах доріг без пального, без боєприпасів,
пошкоджена. Та й за кожною машиною, яка появлялася на шляху ганялися німецькі літаки, які
повністю контролювали всі фронтові дороги.
Ще один трагічний випадок, який доказував, що паніка серед відступаючих досягала таких
меж, що подавляла любу спробу до спротиву.
По селищному шляху через село Лютерка на Ізяслав, брела змучена відступаюча військова
колона. Раптом, назустріч відступаючим виїхали дві німецькі танкетки і відразу відкрили в
упор з кулеметів вогонь і люди падали, як снопи, поки німці не розстріляли всю колону. І
ніхто з відступаючих, навіть не зробив спробу втекти, вистрелити, чи кинути гранату, по цим
знахабнілих, самовпевнених у своїй безкарності швабам. Це вже були не солдати, а живі
трупи, яким стало все байдуже. Вони не мали сили волі не тільки оборонятися, а
перетворилися у бездумне стадо, яке згубило таке почуття, як самозбереження.

Окупація Славути

В

осьмого липня у Славуті стала організовуватися окупаційна влада, яка відразу з
першого дня окупації, видала безліч наказів і кожний з них закінчувався однією
фразою: за невиконання - розстріл. Такі накази надруковані на папері, були розклеєні
на всіх парканах і стінах міста.
Один із законів наказував населенню здати всю зброю, яку вони сховали. Строк виконання
три дні. Цей наказ привів до шоку все єврейське населення, вони у перший день знесли всю
вогнепальну зброю і склали її на купу по середині базарної площі. На другий день нашим
євреям, показалося, що вони не так виказали свою лояльність до окупаційної влади. І євреї
стали зносити на цю купу зброї, всі предмети які можна віднести до виду холодної зброї:
кухонні ножі, виделки, вила, лопати і різні предмети, які зможуть вколоти, або порізати. Ця
купа зброї пролежала на базарній площі три дні і ніхто її не охороняв, а вже вранці на
четвертий день під’їхали до цієї купи три підводи з поліцаями. Поліцаї зігнали на площу євреїв
і заставили їх, вантажити на вози зброю, яку звозили у сарай біля комендатури.
Першим кроком по встановленню твердого режимного порядку німецькою адміністрацією,
було встановлення поштового відділення, замість старого приміщення у якому знаходилася
пошта при радянській владі , спаленої при бомбардуванні міста. Її вони обустроїли в
приміщені, де вже у наші часи, знаходиться пожежна частина. Стали відновлювати до
виробництва у місті підприємства. По місту були розвішані об’яви, щоб всі робітники повинні
вийти на роботу на свої підприємства: лісопереробний завод, чавуноливарний, пивоварний,
фаянсовий, суконна і паперова фабрики, смолярні і кар’єри.
У Славутських лісах блукало багато військових, які попали в оточення і не знали куди їм
тепер дітися, а також повсюди по лісам і болотам валялася кинута зброя. Та тільки ці вояки,
які тинялися по лісі не брали зброю в руки, чекали коли їх у полон заберуть, начебто німці їм
райське життя в таборах приготовили.
Німці і поліцаї постійно проводили облави у лісах. Зброю яку знаходили і щоб не носитися з
нею по лісі, грюкали об стволи дерев розбиваючи приклади, витягували затвори і викидали їх
подалі. Кожний раз при прочісування лісу у полон здавалося декілька десятків наших
військових.
Німці від такої величезної кількості полонених були шоковані, вони не знали що з ними
робити і як їх прокормити, тому вони загородили колючим дротом територію військового
містечка і зробили концтабір для військовополонених. Задачу по забезпеченню прожиття цих
в’язнів поклали на села. Кожне село мусило по черзі один день прокормити цю масу людей. Та
наші радянські колгоспники були такі заможні, що самі себе прокормити не в змозі. У
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концтаборі постійно перебувало на першому і другому роках війни, від двадцяти до п’ятдесяти
тисяч полонених. Вони безперервною колоною брели, як стадо на бойню, а замикаючими
колони йшли декілька німців і поліцаїв, які добивали тих полонених що вже вибилися з сил і
не могли іти.

Поїздка до міста

М

ама і я зібралися їхати на підводі в Славуту, провідати маминого брата Станіслава
Аксаверовича Полькевича. Він до війни працював в артілі ім. Куйбишева на посаді
начальника пилорами і проживав по вулиці Радянській у великому дерев’яному
будинку зі своєю сім’єю – дружиною Євгенією, тещею, а також жив у цій хаті жінчин брат
Ліскович Федя з жінкою Зосею. Коли почалася війна, Федю призвали в армію, а Геня й Зося
евакуювалися з останньою колоною радянських військ, що відступали, і повернулися в
Славуту вже після визволення.
Полькевич був людиною компанійською, веселої вдачі й дуже чемною, смішно розказував
анекдоти, гарно співав і вмів добре грати на багатьох музичних інструментах, та більше всього
любив грати на баяні. Станіслав Аксаверович часто, коли правилося по неділям й у святкові
дні грав на органі у Славутському костелі.
Коли ми під’їхали до Славути, біля мосту через річку Горинь нас зупинили два поліцаї,
перевірили документи і прощупали солому на возі. Проїжджаючи містом, дивувалися змінам,
які отут сталися: раніше жваві й веселі вулички тепер обезлюдніли, а якщо зустрічалися
перехожі, то вони були якісь залякані, погано одягнені, та ходили попід парканами, щоб
пройти непоміченими і не привернути до себе уваги. Біля базару проїзду не було, бо дорогу
перегородив шлагбаум, біля якого стояло декілька німців і поліцаїв, а за ними була обнесена в
два ряди колючим дротом територія базару і прилеглі до нього вулиці. Нам довелося звернути
в провулок і об’їхати це місце.
Під’їхали до будинку, де проживав Полькевич, і побачили, що на східцях веранди стояв
молодий німецький солдат, за спиною у нього на ремені висіла гвинтівка. Він став до нас щось
кричати. На той гамір із-за хати вийшла теща Полькевича – стара бабця, та дуже жвава і
привітна. Побачивши нас, щось сказала солдатові, і той заспокоївся. Вона махнула нам рукою,
щоб ми заїхали зі сторони двору до хати. Сама підійшла до воріт і відчинила їх. Ми заїхали у
двір, розпрягли коня.
- Доця! Ти коня заведи у хлів і сіна дай йому, а на кухні стоїть відро теплої води, так напоїш
його. – розпорядилася бабця і сама пішла до хати.
Виконавши всі накази бабці і обтрусив на порозі з чобіт сніг, зайшли до хати. Привітавшись з
тещею Полькевича, та жестом вказала, щоб ми сідали на диван.
- Ви, тут чекайте, а я піду розбуджу Станіслава. Він вранці ходив на роботу, а це
прийшов замерзлий, та й приліг під грубкою, - вона пішла до спальні.
Та дядько уже проснувся, ми почули, як він спитав у тещі хто прийшов.
- Твоя сестра приїхала з дитиною.
- Не може бути? З того пекла рідко хто повертався.
Станіслав Аксаверович вийшов зі спальні, побачивши нас дуже зрадів, обняв і розцілував
маму і мене.
- А я уже думав, що не побачимося. Депортовані сталінським режимом рідко верталися
після висилки живими на свою батьківщину.
- Та прийшлося всього пережити, а головне зосталися всі живі і здорові. А чого біля
веранди стоїть німецький солдат? – спитала мама.
– Так то вартовий, бо у другій половині нашої хати проживає квартирант – німецький
генерал. Так, він добрий лікар, начальник лазарету. Мамо! – звернуся він до тещі, - накривай
на стіл, потрібно, як слід зустріти дорогих гостей.
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Сідайте до столу, Аня, Галиночка давайте щось перекусимо, - запропонував господар,
наливаючи у горня свіжого молока, і підсунув до мене.
- Пий молочко Галинка, бери ось, бабця сальця нарізала, хлібчика. Чим багаті, тим і раді.
- він підійшов до буфета, відкривши дверці, взяв карафку горілки, налив чарки і подав
жінкам.
Всі
чарками
цоркнулись.
- За ваше повернення додому! – і перехилив свою чарку, а мама і теща тільки
пригубили.
Дядько розпитував нас, як ми живемо, що робиться у селі, чи багато розвелося в селі поліцаїв.
Коли мама розповіла йому про долю Івана, мого батька, так у Станіслава Аксаверовича на очі
навернулися сльози. Так йому було його шкода, вони з дитинства дружили і він був для нього
самий найближчий друг.
Я уже стала засипати за столом. Бабця побачивши, що я дрімаю, клюючи носом, взяла мене
попідруки і повела в спальну, положила на ліжко. Я тільки головою доторкнулася до подушки
і зразу провалилася у сон. Мама з родичами іще довго сиділи за столом, пили чай і розповідали
про своє життя-буття і вже під ранок полягали спати.

Організація підпілля

Н

а другий день, вранці, мама зібралася їхати в Білотин. Станіслав Аксаверович нас
нагодував, подарував трохи старенького одягу, а три німецькі шинелі наказав сховати
на дно воза, під сіном. Просив, щоб шинелі відвезли до лісника Борисюка, і сказав,
щоб ми передали йому від Полькевича привіт. Якщо лісник буде просити про допомогу, то
щоб не відмовили і підтримували його у вирішенні тих справ, якими він буде займатися.
Підійшов до мене, обняв за плечі і глянув мені у вічі.
- Подобається мені, що ти маєш християнське почуття любові до своїх рідних. Так і треба
завжди носити милосердя і любов у своєму серці до ближнього. А тому постараюсь тобі і
твоїм сестрам допомогти, хоч тепер, щось обіцяти на перед - дуже невдячна справа, війна свої
корективи внесе. Доцю! Ти, я бачу здібна дівчинка. Ми з тобою тепер, будемо частенько
стрічатися.
--Наприкінці вересня 1941 року в ночі до Полькевича хтось постукав у вікно хати. Станіслав
Аксаверович відкрив двері і на порозі побачив зарослого густою бородою, в брудному
подертому військовому одязі чоловіка. Це був лікар Федір Михайлович Михайлов, який до
війни працював у Славутській лікарні. Полькевич і Михайлов були довоєнні приятелі.
Михайлова з перших днів війни мобілізували як лікаря і він брав участь у боях при обороні
Києва. Шпиталь, у якому він служив хірургом, потрапив в оточення. Йому пощастило, вдалося
живим вирватися із німецького котла, в який попали всі військові частини, що обороняли Київ.
Сотні тисяч радянських бійців при обороні Києва загинули, та більшість здалася в полон.
Декілька днів Михайлов ховався в лісі, а потім вирішив повернутися до Славути. Деякий час
проживав у Полькевича, який уже працював у німців, на тій самій посаді, що й до війни, –
директором пилорами артілі ім. Куйбишева. Полькевич і посприяв перед німецькою
адміністрацією.

32

Федір Михайлович Михайлов (Герой Радянського
Союзу) посмертно.
30.05.1898-4.08.1942)

Полькевич С.А. з дружиною Євгенією. Фото 1962 р.
влаштувати Ф.М. Михайлова головним лікарем
Славутської районної лікарні. А згодом, той став
провідним хірургом у німецькому госпіталі і в лазареті
концтабору для військовополонених. До самої страти
Михайлов очолював підпільний антифашистський
комітет і керував до липня 1942 року всіма підпільними
організаціями Опору західних районів Хмельницької
(Кам’янець-Подільської) області в боротьбі з
фашистськими загарбниками, а С.А.Полькевич був
його помічником і соратником. У червні 1942 року під
безпосереднім керівництвом Ф.М.Михайлова був
сформований партизанський загін, а на вулиці Сокола в
Славуті була створена підпільна друкарня. У липні
1942 року за доносом зрадника Ф.М. Михайлов був
заарештований. Більше двох тижнів допитували його в
гестапо. Усі спроби фашистів зламати його волю
виявилися марними. Жорстокі допити тривали вдень і
вночі, але мужній патріот стояв на своєму – не бачив,
не знаю, просто лікував людей...
Михайлова два рази возили на слідчі експерименти у Славуту, з великим ескортом охорони.
Тримали Михайлова у камері в слідчому відділку поліції (тепер у цьому приміщені
знаходиться райвідділ міліції).
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Партизани прийшли вночі до хати поліцая, який наглядав за Михайловим. У хату зайшов
командир партизанського загону Одуха. Поліцай, як побачив його, так вихватив з під подушки
пістолет і наставив на нього.
- Ти тільки не дурій! Подивись у вікно. Пожалій своїх дітей, хата оточена. – Він підійшов до
вікна і відвернув фіранку. За хатою при місячному освітлені було видно, що на городі стояло
декілька озброєних людей.
- Що вам треба?
- Де ключі від камери, у якій знаходиться Михайлов.
Поліцай зітхнув і розвів руками:
- Ви спізнилися. Його вчора привезли з Шепетівки, тут в камері його допитували, потім
повезли у лікарню на очну ставку з якимсь свідком і коли привезли звідти, так він був дуже
сильно побитий, весь у синцях. Я його годував з рук, бо він не міг навіть пальцем
поворухнути, так його побили, нігті на руках позривали, а на ногах пальці молотком
порозплескували. А сьогодні, з Шепетівки приїхав гестаповець. Начальник поліції Косович
забрав у мене ключі від в’язниці і віддав їх гестаповцю.
Одуха розвернувся і вийшов з хати. Йому було дуже гірко почувати свою безпорадність, що
він не в змозі нічим допомогти Михайлову. Партизанський загін був тільки у стадії
формування і людей в ньому було ще мало, щоб напасти на поліцію.
А вночі, таємно, гестаповці вивезли Михайлова у Шепетівку. У цьому місті окупанти себе
почували себе більш захищеними, чим в оточеній зі всіх сторін лісами Славуті, там був
розміщений великий окупаційний гарнізон і відділ гестапо.
Як тільки слідство по справі підпільної організації Михайлова було розкрито, так гестапо було шоковано виводами і наслідками, які могли б бути, якщо б не розкрили це підпільне
угрупування.
Федір Михайлович Михайлов керував і підготовив бойові групи по всій Проскурівській
області і за її межами, у жовтні 1942 року він хотів підняти повстання проти німецьких
окупантів по всій центральній Україні.
Коли Михайлова після допитів у шепетівському гестапо везли у Славуту на страту, так
славутські підпільники вислали на перехват бойову групу, щоб та напала на конвоїрів і
визволила його. Шість чоловік, які входили у склад цієї групи, були молоді, необстріляні
хлопці, яким ще не доводилось воювати. Озброєні мисливськими рушницями і тільки в одного
була бойова гвинтівка, вони зробили засаду біля дороги за селом Цвітоха. В обідню пору на
дорозі з’явилася підвода, на якій везли двоє поліцаїв зв’язаного Михайлова. Попереду підводи
їхав на мотоциклі німецький солдат. Хлопці, які сиділи в засаді, прицілилися - і гримнув залп.
Вони ні в кого не вцілили. Солдат зупинив мотоцикл, поклав його на землю, звів автомата і
дав довгу чергу по лісу. Хлопці зірвалися на ноги і кинулися втікати, і так зі страху втікали,
що зупинилися аж за селом, на другому кінці лісу. Операція з визволення Михайлова
провалилася.
Одуха з групою партизан хотів серед білого дня напасти і відбити у німців Михайлова. Вони
по зарослому очеретом березі річки Утки пробралися до центру міста і чекали коли розвідка
подасть сигнал, як тільки його виведуть з поліції. Та Михайлов, хоч зазнав страждань на
страшних бузувірських допитах в гестапо, все ж не втратив світлий розум. Він знав, що
партизани зроблять спробу визволити його, та він іще розумів, що при виконанні цієї операції
загине партизанський загін, створення якого, йому так тяжко далося. Михайлов не хотів, щоб
за ради нього загинули люди. Він підговорив поліцая, який його доглядав, щоб він пішов на
набережну, зняв кашкет і держав його в лівій руці. Це був умовний сигнал партизан. Коли
поліцая привели до Одухи, так він передав слова Михайлова: « Збережи партизанський загін».
2 серпня 1942 року на територію Славутської лікарні німці зігнали мешканців з всіх
ближніх сіл і місцевих жителів. З міста Шепетівки по залізниці для посилення місцевого
гарнізону на час проведення акції, прибула рота есесівців і зі всього району зігнали поліцаїв.
Вся околиця міста була оточена військами, які таємно сиділи у засаді в хатах, хлівах, чекали,
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коли партизани будуть визволяти Михайлова і тоді вони зможуть знищити партизанський
загін.
Михайлова з поліції до лікарні везли на підводі. Під розлогою липою, через товсту гілку
звисала петля, а під нею на землі лежала широка кругла колодка, а на ній стояла табуретка.
Михайлова двоє поліцаїв взяли під руки і повели до цієї природної шибениці, бо він після
катувань на ногах стояти не міг. Кат з накинутим на голову чорним катівським ковпаком,
здоровий, двох метрового росту поліцай Сторожук накинув йому на шию петлю і вибив з-під
його ніг стілець.
Так привселюдно повісили Федора Михайловича Михайлова – керівника підпільних
організацій антифашистського Опору західних районів Камянець-Подільської області,
чесного, розумного патріота Батьківщини.
Його кат - поліцай Сторожук, був повішений партизанами на тій же гілляці липи, на шостий
день після визволення Славути від окупантів і всі бійці, які проходили біля місця страти,
стріляли в цього негідника.

Сім’я Борисюків

Л

існик Назар Борисюк жив за селом Хоровиця, на хуторі Шляхова, у лісі біля дороги,
яка веде до Білотина, а якщо йти від його домівки до нашої навпростець через ліс по
стежині, так це зовсім близько, десь біля двох кілометрів.
Борисюк був середнього росту, років сорок п’ять, худорлявий, спокійний, кожне слово його
було виваженим і продуманим. І господарем був добрим: на його лісному кордоні, за який
відповідав, всюди був порядок. Родина: дружина Настя - миловидна, приблизно такого ж віку,
як і чоловік, та виглядала моложаво у свої роки; синові Володимиру було десь років
шістнадцять, а характером був весь у батька, розсудливий; дочка Ганна - красуня, з довгою до
пояса косою, серйозна, розважлива, серед молоді користувалася повагою.
Як оповідала її подруга Полькевич Марія, вона декілька разів приходила до Ганни, і кликала
на вечерниці, та заставала в її хаті якихось незнайомих хлопців. Ганна на запитання, що це за
люди, з усмішкою відказувала, що це кавалери до неї з села Комарівка прийшли свататися, а
вона не хоче з ними водитися. Тому швиденько забирала Марію і бігли на вечерниці в село, де
грала музика і сходилася вся сільська молодь на танці. Згодом Марія цих хлопців, яких бачила
в хаті Борисюків, зустріла в партизанському загоні.
Ми під’їхали до подвір’я Борисюка. Біля воріт нас зустрів його син. Він розчищав від снігу
під’їзд до воріт. Мама спитала в нього про батька, а він спочатку з нами привітався і сказав,
що батько поїхав на лісовий кордон і там довго не забариться. Якщо він дуже потрібен, то
трішки потрібно зачекати його.
Хлопець попросив нас зайти до хати і погрітися. Ми погодилися, бо доки зі Славути їхали на
возі до лісника, так дуже змерзли. Мама кинула коневі сіна і ми пішли до хати. Дружина
Борисюка поралася біля печі, від якої духмяно, апетитно пахло гарячими пирогами. Вона
привітно з нами поздоровалася, запросила сісти на лавці біля теплої печі, щоб ми відігрілися з
дороги, і пригостила пирогами. Мене розморило від тепла і ситних, смачних пирогів. Я не з
чулася, як заснула, пригорнувшись до мами.
Через годину приїхав на санях Борисюк, також, як і ми, промерзлий. Він зайшов до хати, зняв
із вовчого хутра шапку, обтрусив її від снігу і тоді привітався з нами. Мама передала йому
привіт від Полькевича і принесла з воза три німецькі шинелі.
Лісник витягнув з кишені фуфайки розшитий бісером кисет. Помалу став скручувати цигарку
своїми чорно-червоними, негнучкими, як клешні рака, пальцями. Закурив, вивчаючи поглядав
на нас, і я чіпкіше роздивилася його. Вроди був звичайної – дядьківської, поліської. Середній,
присадкуватий. Обличчя червоне, порепане, в назавжди застиглих зморшках, ніби в рівчаках.
Морози, вітри і дощі так видубили його шкіру, що вона затверділа, стала грубою, цеглястого
кольору. Маленькі очі під зібраними у віхті бровами дивляться гостро, сердито і простодушно-
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лукаво. Їхній вираз не змінює ні настрій, ні погода. То одвічно мужицькі думи і клопоти
облягли ті очі, як хмари небо.
- Ганно, нам потрібно з тобою побалакати, так давай вийдемо на двір.
Вони вийшли з хати і про щось розмовляли, потім покликали мене і Борисюк застеріг:
– Дивись, доцю, нікому не розказуй, що ти тут була і що нас знаєш, а то тепер розвелося
різної непотребі, відразу донесуть.
Я кивнула головою на знак того, що його зрозуміла і почали збиратися їхати до своєї
домівки.
Вже вечірня густо-синя темрява непомітно набухла, як ми в’їхали у свій двір. З хати вибігла
Стася і з радісними криками засипала нас питаннями: де ми були і чого так довго, і який
гостинець для неї привезли?

1942 рік. Бойове завдання

Я

кось одного дня, уже наприкінці зими, до нас прийшла дочка Борисюка Ганна і сказала,
що батько викликає мене до себе для поїздки з ним у Славуту. Швидко одягнулася і
вивела із хліва коня, накинула вуздечку, сама сіла на нього ще й посадила позаду себе
дочку Борисюка. Ми поскакали по лісовій стежці до Хоровиці.
Борисюк уже запряг коня в сани і чекав на мене. Мого коня завели в стайню і насипали йому
вівса. Борисюк критично подивився на мене (я була мала, худа й у такому старенькому одязі,
що на фуфайці латка на латці, а з розірваних валянок визирали посинілі від холоду пальці,
обгорнуті соломою). Попросив дочку, щоб вона мені віддала свої старі чоботи, а сам поклав у
сани кошика, зверху зав’язаного хустиною. Ганна винесла із сіней запилені чоботи й онучі, я
взулася і подякувала за подарунок. Борисюк підвіз мене до Славути, зліз із воза і зсадив мене
на сніг:
– Ну, доню, іди до Полькевича. Далі я тебе не зможу підвезти: на дорозі стоять поліцаї. А ти
йди лісом і віднеси йому цього кошика, там продукти. Дивись, щоб тебе поліцаї не зупинили, а
то кошика відберуть.
Я взяла кошика і побрела до міста, провалюючись по пояс у сніг. То був перший випадок, коли
мені довелося йти самій до Славути. Мені було боязко одній, у темному лісі добиратися до
міста. Та найбільша небезпека підстерігала мене в нічному місті. Тут діяла об’явлена
німецькою владою „комендантська година ” і якщо перестріне німецький або поліцейський
патруль у нічний час, то за порушення порядку вони зразу розстріляють на місці. Тому я пішла
задвірками, не виходячи на вулиці. По всьому місту не було чути собачої гавкотні, німці всіх
собак у місті перестріляли. Хоч було як страшно, та все ж я дійшла до будинку Полькевича.
Щоб не потрапити на очі вартовому, який охороняв будинок, то підійшла із заднього двору до
хати.
Станіслава Аксаверовича якраз застала вдома і він не дуже здивувався, побачивши мене з
кошиком. Обняв мене, розпитав, як ми поживаємо у селі. Та побачив, що я з нетерпінням
чекаю відповіді, для чого він мене викликав до міста, став мені пояснювати:
- Доця, треба визволити з табору для полонених, одного дядька він нам дуже потрібний.
- А я чим зможу допомогти?
- Та в тому і справа, що у виконанні цього завдання, для тебе відведена основна роль. Ти
підеш до концтабору і будеш вдавати, що ти дочка полоненого і будеш просити охоронників,
щоб вони його відпустили до доми.
- Дядьку Станіслав, та я ж, його навіть ніколи не бачила в лице, який він з себе?
- Доцю! Всьому свій час, взавтра все тобі розповім, а зараз відпочивай, набирайся сил. Ці
продукти, що ти принесла від Борисюка, - (а там були яйця, масло і великий кусень сала) обміняли у селян за ті солдатські шинелі, які я передавав у Хоровицю. - Полькевич витягнув із
кишені штанів годинника і заклопотано промовив:
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- Галинко, там на кухні бабця тобі приготовила вечерю, як повечеряєш, так лягай спати, тобі
потрібно добре відпочити, бо завтра у нас буде тяжкий день і нам передбачається багато
роботи.
Вранці Станіслав Аксаверович мене розбудив і коли я снідала почав мене інструктувати:
-

Тобі сьогодні потрібно буде йти до табору військовополонених . і пройтися біля загорожі.
Там, на території, буде проходити наш полонений солдат, який триматиме в лівій руці
шапку. Потрібно буде розіграти сцену, що ти знайшла свого батька і просити у німців,
щоб вони відпустили його з табору, – зробив паузу і вже з просьбою в голосі промовив,
- Доця, ти не бійся, німці зараз віддають полонених наших солдатів, якщо за ними
приходять їхні родичі. Нам цей полоненик дуже потрібний і його потрібно спасти.
Ми до обіду репетирували. Я розучувала свою роль, все як воно мусить бути, щоб, не дай
Бог, німці не запідозрили, що я - цього полоненого перший раз у своєму житті бачу.
Я з Полькевичем одягнулися і вийшли на вулицю, щоб прийти до концтабору після обіду,
тоді німці стануть добріші. Ми йшли по протоптаній у снігу стежці, а по дорозі помалу
просувалася довга колона людей, перев’язаних брудними скривавленими ганчірками, з
почорнілими обмороженими обличчями. Підтримуючи один одного, брели по дорозі
військовополонені. Попереду колони йшов німець, а позаду три поліцаї прикладами гвинтівок
били змучених полонених, які відставали, і звідтіля час від часу лунали постріли...

Гросслазарет

В

січні 1944 року Червона Армія визволила місто Славуту від німецько-фашистських
окупантів. І відразу була створена спеціальна слідча урядова комісія по розслідуванню
злодіянь гітлерівців у німецькому концтаборі для поранених і хворих радянських
військовополонених
„Гросслазарет – Славута Цай лагер № 301”. До складу комісії
ввійшли: професори-медики, судебно-медичні експерти, працівники юстиції і прокуратури під
правлінням наркома УРСР Н.С.Хрущова.
Концтабір був розміщений в десяти казармах, там до війни квартирувалася кавалерійська
дивізія Червоної Армії. То були трьох поверхові цегляні будівлі - блоки. Всі будівлі гітлерівці
обтягнули густою сіткою дротяних загорож. Поміж загорож по периметру були побудовані
сторожові вишки на яких встановлені кулемети, прожектора. Табір «Гросслазарет №301» був
розділений на дві зони. Перша зона – шість блоків з хворими і пораненими: блок №1- хворі
тифом та туберкульозом, блок №2 – дизентерія, блок №3 і №4 –хірургічні, №5 і №6 –
терапевтичні. У другій зоні табору, яка була відділена від першої шосейною дорогою Славута
– Шепетівка було чотири блоки. Тут полонених тримали у яких здоровя більш задовільне і їх
чекала відправка на роботи у Німеччину – блок № 7, жінки-військовополонені – блок №8, блок
№9 і №10 – робочі команди для обслуговування табору.
Адміністрація концтабору, німецькі лікарі і охорона, комендант табору гауптман Планк, а
затим його змінив майор Павліск, заступник коменданта Кронсдорфер, гауптман Ноє,
штабсартца лікаря Борбе, його замісника лікаря Штурм, обер-фельд-фебель Беккер проводили
масове знищення радянських військовополонених, шляхом створення спеціального режиму
голоду, проведення медичних експериментів на людях, масових розстрілів, великої
скупченості і зараження людей висипним тифом, туберкульозом, паро холерою і дизентерією,
цілковитого виснаження від каторжної праці.
У Гросслазареті німецькі власті зосереджували більш 18 тисяч тяжкопоранених, а також
страждаючих різними інфекційними захворюваннями військовополонених. На заміну
померлим сюди постійно підвозили ешелонами нові партії полонених. По дорозі прямування
полоненим не видавали їжі. З кожного ешелону прибуваючих на станцію Славута, поліцаї
викидали сотні трупів і закопували їх у лісі. Коли колону полонених вели до концтабору, так
їх по дорозі били охоронники, знесилених там же пристрілювали.
Тільки по дорозі від
залізничної станції до концтабору, по якій гнали військовополонених, яких привозили
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ешелонами з фронту, у кюветах дороги довжиною з три кілометри, слідчою комісією було
знайдено присипаних землею більше півтори тисячі трупів військовополонених. Цим
знесиленим бідолахам не вистачило сил дійти до табору й вони знесилені падали на дорогу.
Конвоїри відразу їх пристрілювали, а деяких багнетами заколювали і скидали трупи в
придорожні кювети і там вони оставалися гнити.
У блоках-казармах полонених розміщали на трьохярусних дощатих нарах, які були
встановлені на всю довжину поверху казарми в декілька рядів. На кожному поверху
розміщали по 800 чоловік. У вікнах в казармах вибиті шибки і забиті дошками і тільки скрізь
щілини в дошках проникало денне світло, так що у приміщені панував постійний полу морок.
Ці приміщення не опалювалися і у морозні зимні ночі, люди лежали на голих нарах без
підстилок. Від холоду полонені щільно прижималися один до другого збивалися в купу, щоб
зігрітися. Зимою смертність серед полонених була дуже велика, до 400 чоловік замерзало за
добу. Полоненим не хватало сил витягнути померлих на плац, тому вони з мовчазної згоди
табірних поліцаїв з вікон відбивали дошки, і скидали з них померлих на плац.
Коли ешелони з полоненими часто прибували і кількість полонених збільшилася, і вони не
вміщалися у блоках, тоді есесівці з поліцаями заганяли полонених у блок №1для тифозних. Та
тільки перед заповненням приміщення полоненими, поліцаї надівали протигази і
розбризкували якусь рідину по всьому приміщені. І тільки після цієї «дезинфікації» все
приміщення у трьохповерховій казармі набивали щільно полоненими, так щоб люди стояли
щільно один біля другого. Через добу 80 відсотків заражених помирали і ці епідемії як
появлялися, так і раптово зникали. Німецькі лікарі періодично заражали інфекційними
хворобами полонених і цю хворобу називали «паро холерою». Це захворювання було плодом
варварських експериментів німецьких лікарів.
Добовий продуктовий раціон полоненого складав з 250грамів ерзац-хліба і 2 літри баланди.
Води не хватало навіть для того щоб напитися. З казарм постійно доносилися мольби, щоб
дали хоча б краплинку води. Коли виганяли полонених на плац, так вони вилизували всі
калюжі, в яких було хоч трохи вологи.
Охорона концтабору Гросслазарет№301 складалася з роти есесівців, які проживали у
трьохповерховій казармі,
яка знаходилася біля дороги Славута-Шепетівка, там же
розміщалася адміністрація концтабору. Кінний ескадрон козаків-власовців і взвод поліцаїв, які
розміщалися у караульному будинку, який знаходився за периметром табору. В кожному
блоці було до десяти табірних поліцаїв, яких набирали з полонених і зброю їм не видавали,
крім дерев’яних палиць
Табір був хоч і явно тимчасовий, а все ж табором смерті. Всі тут зрештою повинні були
померти. Та навіть у таборі смерті, навіть спроваджуючи полонених солдат на той світ,
комендант табору гауптман Планк суворо і педантично дотримувався раз заведених правил. І
помирати люди повинні були тільки згідно з тими правилами.
Так у самих блоках казармах незважаючи що вікна були не засклені і вітер вільно гуляв по
приміщені, в першій зоні стояв нестерпний сморід, особливо у інфекційних блоках №1 і №2 .
У цих казармах не робили ніяких прибирань і дезінфекцій і крім табірних поліцаїв туди ніхто
не рискував заходити, щоб не заразитися якоюсь хворобою. Там підлога вся була залита
людськими фекаліями, тому що такі хворі, які там лежали, не мали сил дійти до вбиральні. Та
у всіх блоках кишіла нужа і воші в одязі, на нарах і на стінах находилась незлічимі колонії
клопів.
Однак це зовсім не повинно перешкоджати тому, щоб простір – плац перед кожним блоком і
тротуари були старанно підметені, взимку розчищені від снігу, та ще й посипані річковим
чистим пісочком.
Взимку, в люті морози, коли рити траншеї на кладовищі було майже неможливо, тоді трупи
померлих не ховали поки робочі команди не викопають траншеї. Трупи за категоричним
наказом коменданта Планк, мали бути обов’язково роздягнуті і складені акуратними
штабелями біля кожного блоку. Отак і лежали ті моторошні штабелі на морозі до тих пір поки
не розмерзнеться земля. Педантизм коменданта Планка виявляється у всьому, починаючи з
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ретельно наваксованих чобіт і аж до порядків, які він встановив у підвладному йому
концтаборі. Посаду свою комендант вважав, певне за дуже високу, а своєю роллю володаря
життя і смерті людей. І одверто він від цього дуже пишався.
Заборонялося, і не як не менше, як тільки під страхом смерті: підходити до дротяної огорожі
не ближче ніж за п’ять метрів; до німецького начальства, коли воно з’являлося за огорожею
ближче ніж за шість кроків; розпалювати, навіть у найлютіші морози, вогнища; відправляти
природні потреби не в указаному місці; перегукуватися через дріт з людьми і ще багато, і
багато іншого.
Стрільбу по людях він перетворив в своєрідний інтересний спорт, який задовольняв його
власну втіху. Його підлеглі могли тільки забити до смерті канчуками, прикладами і кулаками,
а стріляти - лише у виняткових обставинах і на крайній випадок. А Планк, вже з легкою
душею пострілював з парабелума і з мисливського зауера по живим мішеням.
Іноді ж, коли хтось пробував втікати, або зводила руку на арійця, або просто - жертва не хотіла
вмирати, тоді цього винуватця били до втрати свідомості. Потім прив’язували до вкопаного
посеред плацу стовпа і вишукували на плацу увесь табір. Виходити і ставати у стрій мали всі
полонені - живі і напівживі, крім мешканців інфекційних блоків. Тих хто не мав сил йти,
виносили його товариші. Полонені часто вистоювали на лютому морозі цілий день. У
визначений час на плацу також вишукувалась вся вільна від нарядів комендантська команда.
В урочистій тиші, через перекладача, оголошувався іменем фюрера та Третього рейху наказ і
тут же виконується вирок. І комендант не упускав можливість задовольнити свою втіху, за
двадцять метрів пострілом з парабелума вбивав винуватця. По тому, вже на вибір стріляв
стоячих у строю бранців, вбиваючи ще з десяток полонених. І під кінець, заганяли всіх у
блоки, позбавляючи їх на добу води і їжі.
З січня 1943 року в першій зоні Гросслазарету у блоках вже не було кому викидати навіть
через вікно мертвяків. У всіх шести блоках лежали з мертвими іще полу живі тисячі, тисячі
бранців.
Одна по одній, як обморожені, в’янули і обпадали не розцвівши надії вижити. Жахливий
концтабір висмоктував у полонених останні краплини сил, холодив кров і уповільнював биття
сердець. Після декілька місяців прожиття на табірній баланді кожен їх крок, кожен порух
вимагав майже героїчних зусиль і позбавляв решток енергії. Ослаблі, замерзлі, байдужі до
всього, що їх окружало, спокійно лежали на нарах, натягнувши на себе якісь перетрухлі від
воші дрантями, знятими з лежачого поруч мертвого сусіда.
Людина – поки вона живе – все на щось надіється. Але для полонених такий стан життя у
будь-якому значенні назвати важко. То вже була агонія, останній ступінь байдужості до себе,
своїх бажань, надій. Бо не вистачало вже сили навіть думати і сподіватися. І погляди їхніх,
тепер незвично великих на висхлих обличчях, скаламучених стражданням очей могли
потягнутися хіба тільки до теплого, приворожливого поблискування проміння сонця, який
пробивався через щілини дощок забитих вікон.
Вже в березні прибувши нова партія - декілька тисяч полонених прибирали в першій зоні
блоки від трупів і гною. На плацу перед блоками лежали гори трупів. Пригріло сонце і
мертвяки стали розтліватися. Нудотний сморід розносився по всій окрузі, ці пахощі чулися і в
місті.
На кладовищі похоронні команди не вспівали рити в піску траншеї для поховання
мертвих, а від блоків до кладовища перевозили трупи у великому, довгому возі. Полонені
навантажували повний віз мертвяками, запрягали в шлеї чоловік сорок і тягнули цей катафалк
на кладовище. Адміністрація табору занепокоїлася, що піде розголос про велику смертність у
таборі. Звідкись пригнала гусеничний бульдозер для риття траншей, привезли залізничний
вагон вапна і ним пересипали трупи в траншеях.
Від автора: У 2005 році благодійний фонд «Пам’ять нащадкам» офіційно звернувся до
Прем’єр міністра України з вимогою провести розслідування по захороненню
військовополонених на кладовищу колишнього концтабору Гросслазарет – Славута №301, а
також для увіковічення самої найбільшої братської могили на теренах України, виділити
кошти на будівництво Меморіального комплексу «Поля Пам’яті». Археологічна експедиція з
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Криму під керівництвом невідомственої комісії при Кабінеті Міністрів обслідували територію
кладовища і розкопали декілька могил - траншей. На глибині два з половиною метрів і
довжиною дванадцять метрів лежали зрослі в один кістяк скелети людей. По черепам
підрахували, що в кожній могилі хоронили їх більш чим у двадцять рядів, а всього виявлено
640 могил.
У жовтні 1943 року в концтабір пригнали колону військовополонених – 12 тисяч чоловік,
які брали участь у будівництві прокладення секретного телефонного кабелю зі ставки Гітлера
із під Вінниці до Берліна. Цей кабель проходив через місто Славуту. У той час радянські
війська підійшли до Києва і німецьке командування вирішило знищити свідків будівництва
цього секретного об’єкта. Полонених заселили у «Гросслазареті № 301» в перші три блокиказарми і цілу неділю їм не давали їсти. Коли вони від голоду охляли, їх виводили, а деяких
виносили на носилках групами по сто чоловік на табірне кладовище і поліцаї під контролем
есесівців підводили приречених до краю траншеї та вбивали ударом лома по голові, а потім
контрольний прокол штиком і скидали тіла в траншею. За тиждень була знищена вся команда
будівельників –близько 12000 тисяч військовополонених. Похороні команди засипали
траншеї, заповнені вщерть тілами, а потім гусеничний бульдозер втрамбовував землю, яка
ворушилася від ще живих тіл, і кров пузирилась по землі.
Слідча урядова комісія яка працювала з січня 1944року на кладовищі «Гросслазарет –
Славута Цай лагер № 301» виявила 640 могил масових захоронень і встановила: за період із
жовтня 1941 року до січня 1944 року в концтаборі „Гросслазарет – Славута № 301” загинуло
близько ста п’ятдесяти тисяч радянських військовополонених.
Тепер це кладовище іменується «Поле Пам’яті», яке получило статус Національного
кладовища військовополонених і воно є тепер інтернаціональне. На це кладовище на
перезахоронення зараз звозять найдені останки загиблих військовополонених не тільки
радянських, але і військовополонених, які воювали на стороні фашистів і попали в полон, це –
німці, мадяри, австрійці, румуни. Вони загинули в радянських таборах від різних суб’єктивних
обставин. І мешканці Славути приходять на це кладовище, і доглядають за всіма могилами, і
вшановують похованих однаково.

п

Визволення полоненого

олькевич відвів мене в бік і здаля показав, куди я мушу підійти до загорожі, і тільки
тоді він сказав, ім’я, прізвище і всі анкетні подробиці про того дядька солдата, якого я
повинна назвати своїм батьком. Я все, що мені потрібно було знати, повторила, щоб
добре все запам’ятати. Сам Полькевич мав чекати нас у ліску, біля дороги. Він віддав мені
кошика із продуктами. І я пішла поволі до загорожі табору.
Спочатку я ішла швидко, інколи навіть бігла підтюпцем, ніби хтось за мною гнався і я
боялася озирнутися, щоб дядько Полькевич не побачив мій страх. Та коли вийшла до загорожі,
якась невпевненість закралась в душу. Мовби сторонній нашіптував розумну пересторогу:
«Зупинися, пожалій себе». Мене такий страх пройняв, що ноги підкошувалися, та коли
підійшла близько й побачила за колючим дротом цих обморожених, голодних людей, які
тулилися один до одного, щоб хоч трішки захиститись від морозного пронизуючого до кісток
вітру. І я тоді зрозуміла, яку важливу справу маю зробити, коли є нагода визволити із цього
пекла людину. - «Невже ви не розумієте, що я ніколи потім не прощу собі, якщо я злякаюсь».
Я почала придивлятися до полонених. Вони топталися на місці збившись юрбою на полі. Та,
раптом, в цій сірій масі людей я побачила одну постать, яка відділилася від гурту й стояла з
непокритою головою. Полонений тримав шапку в лівій руці, пильно дивлячись на мене. Від
цього погляду я здригнулася, як щось мене підштовхнуло, що прийшов час зробити те, для
чого я сюди прийшла. Я стала звати його: – Тато, тато, то мій тато! Відпустіть його!
На мій крик підбіг вартовий німець і щось по своєму загелкотів, а я все кричала й звала батька.
Нарешті, з’явився старший поліцай і він насварив мене, чого я тут розрепетувалася. Я показала
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на того дядька й назвала його своїм батьком. Поліцай підкликав полоненого, спитав його, як
мене звати, чи справді я його дочка. Полонений назвав моє ім’я і підтвердив, що я його дочка.
Я скинула з кошика хустину. Німець глянув у кошик і щось сказав поліцаю. Той засміявся і
кивнув полоненому, щоб він підійшов до воріт. Я побігла теж туди. Полоненого завели в
хатину, що стояла біля воріт, і через деякий час його звідти вивели. Дядька повели на вихід із
табору, а я весь цей час плакала. Поліцай підійшов до мене, забрав кошик і дав мені листок
паперу, де було написано, що такий-то військовополонений був відпущений зі Славутського
табору під заклад його родичів. Сказав, щоб забирала свого батька. Я подякувала поліцаю,
підійшла до полоненого і, взявши під руку, повела до міста.
По дорозі нас зустрів Полькевич і повів по провулках до однієї хати. Там нагодували,
переодягнули нашого визволеного з полону дядька Степана. Полькевич подякував мені за
відмінно виконане бойове завдання.
Коли стемніло, мене і дядька Степана провели через міст біля паперової фабрики,
наказавши, щоб не йшли по дорозі, бо її патрулюють поліцаї. Ми пішли лісом вісімнадцять
кілометрів до села Хоровиці. У лісі було мокро, снігу по коліна, який вже почав танути. Іти по
лісу було тяжко, а знесилений після концтабору дядько Степан не міг швидко рухатися,
задихався і просив трохи перепочити. Я йому знайшла сучкувату палицю, щоб він зміг іти й
спиратися на неї. У мене чоботи розмокли й натерли ноги, та дивлячись, як тяжко приходиться
йти дядькові, я не подавала виду, що мені теж не легко брести по цьому нічному засніженому
лісу. Під ранок ми вже зовсім змучені ледь при клигали до хати Борисюка, де нас уже чекали.
Поки накривали стіл, я заснула. Коли прокинулася, уже вечоріло. Усе тіло боліло, як побите..
Мене запросили сісти за стіл, вечеряти. Після вечері я стала збиратися йти додому, та не могла
стати на ноги, бо сильно натерла ступні. Тоді Борисюк обернув мої ноги рядном і на руках
заніс, посадивши в сани. Уже по дорозі до Білотина спитала, де дядько Степан, Борисюк
відповів, що він пішов до своїх рідних. Я зрозуміла: Борисюк не хоче говорити правду.
Пригадалося, як минулої ночі з дядьком Степаном ішли лісом, так він мені розповідав про
себе. Він до війни проживав у Луганській області у шахтарському селищі був одружений, має
шестирічного сина. Працював на шахті прохідником – мінером. Як тільки почалася війна, його
призвали до армії, і він став вже військовим мінером, а під Києвом потрапив у полон. З
дядьком Степаном мені більше не довелося бачитися. Згодом, коли в нашій хаті квартирували
партизани з диверсійної групи, так від них взнала про дядька Степана. Він був інструктором
мінерів в партизанській диверсійній групі і загинув весною 1943 року.
Дядько Борисюк підвіз мене до моєї домівки. Мама скрізь вікно побачила що у двір
в’їжджають сані, вибігла із хати, обняла мене, взяла мене на руки і понесла як маленьку
дитинку до хати.
- А я вже переживаю, де ж ти доця так довго була? Вже всі очі прогледіла і вчора Марійку до
Борисюків посилала, так вони сказали, що ти поїхала до Полькевича в Славуту . – мовила мама
стурбовано, та побачила як я мерзлякувато жмуся до теплої печі переступаючи босими ногами
спитала:
Галинко, чого це ти роззута?
- мамо, я дуже стомилася й ноги натерла і мені боляче стояти...
Мама зрозуміла, що дочка вкрай виснажена і потребує спокою, тому вона швиденько
розстелила постіль і поклала мене в ліжко.
Дядько Борисюк обмівши деркачем від снігу свої валянки, зайшов до хати, поклав біля
порога мої чобітки і старі розірвані валянки. Сів на лаву біля печі. Стягнув з голови шапку
зшиту із вовчої шкіри і мнучи її в руках охрипло промовив до мами:
- Ти Ганю мені пробач, що прийшлося твою дочку задіяти в цій небезпечній справі, та без її
участі ми не справилися б, а вона дуже безстрашна і виконала своє завдання як артистка.
Командування об’явило їй за виконання бойового завдання подяку.
Передав для мами загорнутий у полотнину кусень сала і хлібину, попрощавшись вийшов з
хати.
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А я, як тільки лягла в постіль, відразу заснула тяжким тривожним сном і переді мною стали
проноситися всі події, які були пережиті мною за ці три дні перебування у великій небезпеці і
з острахом у сновидді припоминалися всі небезпечні моменти, які могли для мене трагічно
скінчитися. І тільки тепер уявила собі, якому ризику для життя я була піддана. Тільки почуття
відповідальності за доручену справу, за життя людей, які були задіяні в цій операції, ця
сукупність цих факторів спасала мене від провалу. Тому я коли спала, то спросоння кричала,
вся промокла липким потом страху і переживань. Три дня мене тіпала пропасниця. Інколи
було просто важко дихати.
Мама послала Марію до Борисюка, може він чимсь допоможе вилічити її дитину? Мабуть, я
дуже змарніла тому, що мама як тільки підходила до мене, так в очах у неї я бачила страх і
безсилля. Крізь марево бачила дядька Борисюка він мені щось говорив, а я тільки уривками
його чула. Його постать то наближалася, то пропадала в якомусь тумані. Мама підносить мені
до рота кварту парного молока.
- Доцю! Випий молочка, треба тобі вже видужувати, ось дядько Назар і молока, меду глечик
привіз, все бідкається про твоє здоров’я. Ох, і далась тобі ця поїздка в Славуту, вже неділю
до пам’яті прийти не можеш. Він цілу ніч біля тебе просидів і компрес на голові міняв, і
напував чаєм з малиною.
Я її голос чула десь здалека. Мабуть, мені було дуже зле. Я прокидалася, то знову
провалювалася у важкий сон. Здається, марила. І щоразу, як розплющувала очі, бачила
стривожене обличчя дядька Борисюка.
- Заспокойся Ганю, вона вже переборола кризу. Тепер буде спати. Іди відпочинь.
- Ні-ні, я дочекаюсь ранку, - заперечила мама.
Мені стало так тепло і радісно, що за моє здоров’я, так переживають, аж захотілося плакати. І
я заспокоєна заснула.
У той час у Білотинському лісі почав організовуватися партизанський загін і багато людей із
сіл Білотин, Хоровиця, Сільце пішли в партизани. Та все ж, більшість бійців у партизанських
загонах, що діяли в Славутських лісах, були з колишніх військовополонених, яким вдалося
втекти з німецьких концтаборів.

Вхід до концтабору для військовополонених
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„Гросслазарет – Славута № 301” Фото 1944р. Кладовище для військовополонених концтабору
„Гросслазарет – Славута № 301”. Фото 1944 р

В’язні концтабору „Гросслазарет – Славута № 301”, після визволення в госпіталі. Фото 1944
р.

Замучені фашистами мешканці м. Славути. Фото – лютий 1944 р.
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Микола Черкесов, в’язень табору „Гросслазарет – Славута № 301”.
Фото – березень 1944 р.

Микола Крилов, в’язень табору „Гросслазарет – Славута № 301”.
Фото – березень 1944 р.
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Як відбувалося захоронення загиблих на табірному кладовищі.
Малюнок військовополоненого Ковби.
Підпільна група військовополонених блоку №2 у 1943 році вирішила здійснити втечу з
табору, проривши тунель з бараку до шосейної дороги. Керував групою військовий лікар
Роман Лопухін.
Полонені скористалися тим, що у інфекційний тифозний барак німці і поліцаї не
навідувалися з перевірками, бо боялися заразитися і тому вони вирішили зробити підкоп для
втечі, саме з цього бараку.
Тунель, на глибині двох метрів і довжиною 90 метрів, полонені копали п’ять місяців, який
отримав історичну назву „Славутське метро ”. Через нього зуміло втекти шістнадцять
полонених. Після втечі першої партії цей підкоп був виявлений охороною табору й хто не
успів утекти, то були страчені. Після втечі з концтабору Роман Лопухін був призначений
начальником шпиталю партизанського з’єднання ім. Ф. М. Михайлова. Помер від
туберкульозу у партизанському таборі в лютому 1944 року.
.
Лікар Р. А. Лопухін – керівник табірного підпілля,
організатор підкопу військовополоненими із блоку № 2 за
територію концтабору.
Фото грудень 1943 року.

Іванко
Під кінець квітня ми садили картоплю на городі біля
хати. Мама з Марією копали лопатою ямки, а я з Стасею
кидали туди на посадку порізані на маленькі шматочки
картоплю, якої у нас так бракувало. Щоб більше її
посадити з ціллю економії, приходилось садити розрізану
картоплю тільки з одним ростком. Вже ближче полудня
сонце стало пригрівати. Маруся розігнулася, витираючи
хусткою піт з чола. Повернулася і глянула на дорогу.
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- Мамо! Дивися до нас Борисюк приїхав.
За заростями кущів видно було, що у двір хтось заїжджає. Мама застромила у землю заступ і
заспішила і діти покидали роботу і побігли на випередки по зораному полі до хати.
Борисюк приїхав до нас на підводі, а за нею йшла прив’язана мотузкою до воза молода
теличка. Малі вже крутилися біля воза, подивитись, чого Борисюк до нас завітав. А він
відв’язав від воза телицю й повів її в хлів. Потім підійшов до мами й, винувато всміхнувшись,
сказав:
– Бачте, яку вам теличку привів? Вона тепер вам більше потрібна буде, ніж кінь, а то
поліцаї все рівно заберуть вашого Іванка. Нехай він ще послужить людям. А якщо буде
потреба привезти дров із лісу, або зорати поле, то пришлете до мене Галинку, я їй дам
свого коня.
Наш кінь був розумний, і звали ми його - Іванком. Я на ньому верхи любила їздити. Тільки
підійду, а він на коліна стає, щоб я змогла вилізти на нього. Дуже шкода коня, та й без корови
жити ще важче. Бувало, немає що їсти, а кружку молока вип’єш – і сили з’являються. До
голоду за своє дитинство звикла, досита їсти не доводилося.
Поплакали ми за конем і змирились.
А я, вже зустріла нашого коня через півроку, коли група партизанів приїхала на двох підводах
до нас переночувати. Тільки вони заїхали у двір, а один кінь так став іржати й бити копитами
по землі. Їздовий хотів його батогом відшмагати. А я, побачивши свого Іванка, підбігла+6+ й
обняла його за шию. Він упав на коліна, і з очей у нього сльози течуть. Аж партизани
здивувалися, побачивши, що худоба може проявити таку любов до свого господаря.
На ранок партизани поїхали, і більше я свого Іванка не бачила.
Сьогодні сталася несподівана пригода. Зранку в мене був кепський настрій: сіявся дощ,
такий дрібненький, в’їдливий, як бабський поговір. Ця мокра погода мені так надокучила. У
цей день, Борисюк знову появився у нас і запропонував мені їхати в Славуту. Мама
накинулася на нього з докором, що партизани погублять нас. Якщо поліцаї пронюхають, що
ми працюємо на партизанів, то вони нас у цій хаті спалять. Та він її став заспокоювати, що
Галинка справиться зі своїм завданням, вони її підстрахують. Мама плакала, просила мене
бути дуже обережною й благословила на дорогу.
Коли ми доїхали до Славути, то я попросила дядька Борисюка, щоб він завтра ввечері, був на
цьому місці. Я його тут чекатиму. Я вже здогадувалася для чого мене викликав до себе
Полькевич.
Коли зайшла в хату Полькевича, так на кухні мене зустріла бабця. Я з нею привіталася, а
вона мене пригорнула до себе і прошептала на вухо:
-

Дядько Станіслав зараз на роботі, а тебе внучка, чекає в світлиці один знайомий нашого
дядька.

І взяв мене за руку завела в кімнату. Фіранки на вікнах були закриті і в кімнаті царив сутінок.
Як тільки зайшли в кімнату, так за шафи, боязко позирав на двері вийшов вже в літах,
сутулий, невеликого росту чоловік з обвислими вусами і поголеною головою. Він
прислужливо поклонився і м’яким приємним голосом привітався:
- Добрий день Галинко. Мене звуть Аврум Григорович. Я перукар і Станіслав Аксаверович
запросив мене сюди, щоб я змінив твій зовнішній лик, щоб тебе не змогли впізнати.
Моєму здивуванню не було меж, це для чого це робити? Так бабця мені пояснила:
- В завтра підеш полоненика визволяти, а тебе можуть в таборі впізнати поліцаї, ти вже там
побувала.
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- Ну, панянко сідай на стілець, будемо над твоїм зовнішнім видом працювати – і сам він
своїм видом відображав враження тої привітності, охайності і надмірним базіканням в роботі,
якими визначаються професіональні євреї-перукарі. Він вже закінчив чаклувати над моєю
зовнішністю, наносячи грим на лице і підстригав волосся, змінюючи вид моєму обличчю.
Наклонившись над моєю головою прошепотів мені на вухо:
-А знаєш Галю, я теж загримований, прийшлося мені змінити свою зовнішність, щоб німці не
впізнали в мені єврея, так, що прийшлося навіть поголити голову і наклеїти козацькі вуса. –
Нащо, бабця йому відказала,
- А ти Авруме, хоч рога на голову начепи, так все рівно, тебе ще здалеку видно, що ти єврей.
На цей раз, коли міняли полоненого на продукти, у мене вже такого страху не було, як
першого разу. Свою роль зіграла бездоганно, і німці теж не дуже ретельно перевіряли, чи це
рідний мій батько. Мені здається, що німці цього разу були, мабуть, раді, що люди розбирають
полонених, бо після зими годувати їх було нічим, і вони з голоду у великій кількості почали
вимирати. Біля казарм лежали гори трупів, а на території табору не росло жодної травинки: усе
вищипали й з’їли полонені. Німці, забравши кошик із продуктами, віддали мені полоненого, і я
повела його до міста. Назустріч виїхав Борисюк, посадив нас на віз і повіз у Хоровицю.

Відправлення до Німеччини

Н

априкінці літа 1942 року, у Білотині поліцаї стали готувати списки молодих і здорових
мешканців села для відправки їх на роботи в Німеччину.
Моя старша сестра Марія - тиха, сором’язлива, вона як мишка, забивалась десь у
куточок, боячись зайвий раз потривожити когось своєю присутністю. Ніколи ні з ким вона не
сварилася, раділа, коли може стати комусь у пригоді. Дітвора її доброту безсоромно
використовували і частенько над нею насміхалися. Марія на те не ображалася, дивилася на
всіх добрими, довірливими і якимись навіть покірними очима, ніби говорила: «То нічого, мені
все одно добре. І я вас усіх люблю, тільки не гнівайтесь на мене.» І вона, як тільки почула, що
її теж записали в цей список, десь зникла й нам нічого не сказала. Поліцаї на чолі зі старостою,
колишнім головою колгоспу прийшли до нас забирати в Німеччину Марію. Мама їм каже, що
дочка десь пропала, і вже тиждень не можемо її знайти. Замість Марії поліцаї забрали нашу
маму. Її повезли в райцентр Плужне разом із молодими. Там вона просиділа три дні в тому
самому сараї, з якого комуністи її відправляли на висилку. Тільки німці годували краще ніж
енкаведисти, оскільки перед фашистськими і комуністичними рабовласниками були
поставлені різні цілі. Німцям потрібна була здорова робоча сила, щоб могла добре працювати
на благо Німеччини, а експериментаторам більшовикам потрібні були безвольні раби з
подавленою психікою. Вони всюди діяли за принципом – чим гірше живе народ, тим легше
ним керувати і перетворювати його в бидло. А людей зі стійкою силою волі, які не піддаються
більшовицькому дресируванню, відправляли в концтабори, і там їх легко перетворювали в
табірний порох.
Мешканців сараю стали водити на медичну комісію, підійшла черга йти й мамі. Коли її
обстежили, то виявили в неї астму серця, що спричиняла сильну задишку, та й по літах вона
вже була старою, щоб відправляти її на роботи в Німеччину. Маму відпустили й вона пішла
додому.
Та вже через місяць її знов забрали на збірний пункт у Плужне, для відправки у Німеччину.
Тільки медична комісія знов її забракувала – хвора і літами не молода. Після останньої появи
на комісії нею зацікавилася жандармерія: чого постійно привозять її на збірний пункт. Вона
розповіла їм, що в неї троє малих дітей і старенька хвора мати. Вони зосталися самі в хаті,
голодні, а староста хоче її відправити до Німеччини. Жандарм обіцяв розібратися. Як
з’ясувалося, у списки на відправку в Німеччину потрапила коханка старости, тому він вирішив
відправити на роботи замість неї нашу маму. Після цього її вже не брали. А сестра Марія, щоб
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не потрапити в Німеччину, утекла до Славути й Полькевича жила, аж до приходу наших
військ.
Тільки поліцаї не заспокоїлися, вони стали слідити за нами. Чекали, коли появиться Маруся.
Я пасла телицю під лісом, нарвала польових квіток, сіла під дубом і стала плести вінок на
голову. Так захопилася за цим заняттям, що не зогледілася, як хтось підійшов до мене.
Здригнулася від дотику. Глянула, а перед мною стоїть Маруся. Босі ноги у болоті і видно по
ній, змучена.
-

Маруська! А ти звідки взялася? - запитливо викликнула.
Так я тобі відразу й сказала. Що там у нас в хаті робиться? – сурово запитала.
Марусю, тебе хтять поліцаї у Німеччину, на роботи відправити. Замість тебе забирали у
Плужне маму, та потім відпустили. Тільки поліцаї за нашою хатою слідити стали.
Маруся задумалася і мені наказала:
- Збирайся! Підеш до доми і скажеш мамі, що я її буду чекати тут. Тільки дивись, так все
роби, як начебто ти захотіла їсти. Зайдеш до хати і мамі скажеш про мене у хаті.
Зрозуміла?
Я кивнула головою і ображена попленталась до доми. Ти бачиш, яка цяця – мені нічого не
хоче сказати, із себе корчить занадто дорослу. Коли підходила до хати, то так скоса глянула і
вгледіла, за кущами на березі річки, лежав поліцай.
Мама копала щось на городі за хатою і я навмисно голосно:
- Мамо! Я їсти хочу, надоїло мені цю телицю пасти!
Мама випрямилась, здивовано подивилася на мене, у нас такого ще не було.
- Гальку! Це що з тобою сталося? Як я зараз виламаю різку, то ти на все своє життя
запам’ятаєш, як це кинути худобу одну у лісі!
- Я голодна! Пішла до хати шукати що поїсти! – Викрикнула я і спокійно пішла до хати.
Мама ввірвалася за мною у хату, схватила мене за косу і з таким лясканням заліпила мені
нижче пояса, що я від болю заверещала. А мамі показую пальцем до рота, щоб вона мовчала, а
сама продовжую на такій високій ноті верещати, що у мами вуха заклало. Маму здивувала моя
поведінка, витріщила на мене очі, не знаючи, що я таке творю. А я, закінчила верещати і
тихенько мамі сказала:
- На пасовиську Маруся тебе чекає, візьми їй щось поїсти, і дивись у кущах біля річки
сховався поліцай, той що за нами стежить.
Мама, врізала кусень хліба, взяла варену картоплину, стрілку зеленої цибулі, завернула у
хустину і всунула за пазуху.
- Ну доця, я пішла, а ти тут будь. – Вийшла з хати і навмисно голосно:
- От погана доця, не хоче телицю пасти, прийдеться мені пасти! Будеш ти сьогодні цілий
день голодна сидіти! Я тебе нагодую! – і пішла на пасовище.
Маруся її чекала на узліссі. Вона обняла маму, розцілувала.
- Мамо! Ти пробач мені, що я нікого не попередила, що пішла у Славуту. Я, як взнала, що
попала у списки по відправці у Німеччину, так, щоб ніхто не взнав, вирішила втекти до
дядька Полькевича у Славуту. Я там працюю хатньою господаркою в будинку.
- Та я догадувалася, що ти у дядька. Ти знаєш який фокус викинула наша артистка, - і
розказала, як мені насрачників надавала – це вже вроджена шпійонка.
Вони з моєї витівки посміялися. Та й стали споминати про все.
- Які підлі душі! – Мама дала волю гніву. – Совісті в них з народження не було. Щоб
відправити мою дитину на ту кляту Німеччину працювати , так вони біля хати вартового
поставили. Отак над дітьми збиткуватися! Ти тільки послухай, що ті прокляті поліцаї
видумали. Вони не на хвилинку не залишають нашу хату без нагляду. «Однак, - кажуть, вашу донечку впіймаємо, рано чи пізно прийде до свого лігва. Думаєш, що повірили, що
не знаєш, де дочка? Знаєш!..» Коли йду з дому, заложниками зоставляють або Галинку,
або Стасю. Якщо Галя іде з дому, то мене нікуди не відпускають. А минулої ночі до чого
дійшли! Розбудили Стасю і в напівсонної почали допитуватись, де сестра, коли вона
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приходила додому? Один запалив ліхтарик і наставив її в очі: «Де твоя сестра Маруся?
Кажи, коли ти її бачила, де живуть її друзі?» До плачу іроди довели дитину.
- Будь обережною, мамо...
Марія з мамою попрощалися і вона пішла через ліс за двадцять кілометрів у Славуту, а мама
погнала телицю додому.
Одного разу дядько Борисюк заїхав у наш двір. Став розвантажувати з воза два лантухи
борошна, відро солі і стряхнув з піджака порох, спитав маму.
- Ганно, чи зможеш ти у своїй хаті, для тих хлопців, які сидять у лісі випікати хліб.
Мама задумалася – пекти хліб для партизан дуже ризиковано, та якщо матері нема чим
нагодувати своїх дітей, а від цієї праці у хаті зостанеться якась шкоринка.
- А чого це ти Назаре, ще й питаєш згоди, якщо ти вже лантухи з борошном звалив посеред
двору.
- От і договорилися. Тільки зосталося інструктаж по конспірації з вами провести і за працю...
Коли Борисюк поїхав, мама стала давати нам розпорядження, кому що робити. Посередині
нашої хати стояла об'ємна піч, яка займала половину жилої площини і розділяла житло. На її
широкому, теплому лежаку взимку вся наша родина спала. У цій печі можливо було зараз
спекти вісім великих хлібин. Тому Борисюк знаючи всю достойність нашої печі, запропонував
нам випікати для партизан хліб.
Ми цілий день місили тісто і до вечора вже напекли два мішки паляниць. Випікати хліб було
небезпечно, бо дух печеного хліба розносився далеко й міг привернути до себе небажану
увагу. Тому двері і вікна хати були щільно зачинені. Наша бабця сиділа біля воріт і уважно
дивилася, стерегла дорогу, щоб вчасно попередити про небезпеку.
Вночі прийшли партизани й забрали хліб. А пекли хліб для партизанів раз на два тижні. В
селі декілька сімей по черзі, тайно пекли хліб для партизанів.

Знищення обозу

Я

к я вже оповідала, біля нашої хати пролягала дорога, від міста Ізяслава й проходила
через села Борисів, Комини, Білотин, Півнева Гора, а далі лісом, до міста Острога. Це
була найкоротша дорога між двома містами. Поодинокий німецький транспорт тут по
цій дорозі не роз’їжджав. Мабуть, боялися, що можуть напасти партизани. А зібравши велику
колону, окупанти старалися за світлий день подолати цей відрізок шляху. З Ізяслава їхали
колони з награбованим добром, яке вантажили в ешелони на станції Острог і відправляли у
свій Фатерлянд.
Партизанам потрібна була інформація, коли й у який час буде проїздити через Білотин
німецький обоз. Тому Борисюк просив, щоб ми, як тільки побачимо німецьку колону, негайно
дали знати йому або на смолокурню, де працювали люди, які були зв’язані з партизанами. Я
вже декілька разів бігала на смолокурню, сповіщаючи, що їде колона, однак партизани не
встигали організувати засідку.
Та для того, щоб напасти на велику німецьку колону, потрібно було багато часу на підготовку.
Тому вночі вони підірвали дерев’яний міст у Білотині через річку, а на другу ніч розібрали
залишки моста. Щоб німці не змогли швидко відбудувати міст, колоди від моста, партизани
кіньми від трелювали аж за село. Була ще одна дорога з Білотина до Острога, що проходила
біля села Дорогоща через болота й по сипучому піску, тому в цьому напрямку ніхто не
наважувався їхати.
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Незабаром партизанська розвідка донесла, що в Ізяславі збирається колона автомашин
завантажених різним трофейним добром, яке будуть перевозити до Острога, та тільки
невідомо коли вона буде відправлятися. Затим до нас зайшов хлопець, який працював на
смолокурні, і застеріг, щоб ми вчасно повідомили, коли буде проїздити німецька колона.
Наша бабця сиділа на ослінчику біля дороги й прислухалася. На другий день, вранці, вона
почула, як здаля доноситься шум автотранспорту. Колона тільки проїхала Комини, а я вже
побігла на смолокурню попередити партизанів. Сестра Стася побігла в село попередити селян,
щоб вони втікали в ліс, бо їдуть німці. Мама прив’язала телицю подалі у лісі, а сама вийшла
на гору і з тривогою дивилася на нашу хату та дорогу, що вела з Коминів. По польовій дорозі у
хмарі піднятої пилюки рухалася колона автомобілів. Попереду їхали два бронетранспортери.
Бабця стала на обочині шляху, навпроти нашої хати і чекала коли проїде колона. Передня
машина зупинилася, з кабіни виліз німецький офіцер і на ламаній російській мові запитав: де
знаходиться староста села і чи є в селі партизани? Баба замахала руками в напрямку села.
-

Там у селі, вам староста про все розкаже, а про партизанів я нічого не чула.

Тоді він спитав дорогу до Острога, і баба показала в напрямі на міст. Офіцер пішов до
машини, і колона рушила, а баба зняла хустину з голови: це був сигнал для мами, що все йде
за планом.
Староста села, як тільки побачив, що міст через річку розібраний, так втік зі своєю родиною у
ліс. За знищений міст, в першу чергу німці спитають з нього. А перед цими подіями із міста
заїжджали поліцаї і застерегли його, що через село будуть проїжджати німецькі автоколони і
староста є відповідальний за порядок в селі. Тоді вони ще пошуткували, якщо станеться якась
диверсія, то тобі пан староста прийдеться висіти на тій шибениці ти сам власноручно
поставив перед управою.
Німці, під’їхавши до моста, побачили, що його нема... Посеред річки тільки зосталися від
моста стирчати з води дерев’яні палі, які вказували, що тут раніше був міст. А транспортна
колона вже вся щільно підтягнулася до моста й розвернутися неможливо – по обочинах дороги
глибокі обривисті кювети. Солдати вийшли з машин і почали готувати переправу. Для цього
вони розібрали дві найближчі до моста хатини, і до вечора переправа вже була готова. Але за
Півневою Горою в густому лісі на них уже чекали партизани. Німецьку колону знищили
швидко, автомашини позатягували в лісові хащі і потопили у болоті. Убитих закопали, а все,
що могло знадобитися, вантажили на підводи й відвезли в партизанський табір. Поліцаї довго
потім шукали зниклу колону, але слідів не знайшли. З Ізяслава приїхали на мотоциклах
гестаповці, які розслідували цю справу, опитували мешканців села, та ті одне й те саме
розказували, що колона проїжджала через село і повернула в ліс, більше її ніхто не бачив.

Славутські месники
Якось, вже весною, Шрейтер Толик ловив вудкою рибу на річці біля шепетівського моста.
Він зрання сидів на березі річки, закидав вудочку, а риба не клювала. Вже сонце піднялося над
головою, а у жерстяній банці з під фарби плескалися пара невеличких плотвичок. Толик
вирішив перейти на інше місце і пішов по березі в сторону лісу, несучи в одній руці вудку, в
другій банку з рибою. Побачивши тиху заводь, чисту від заростів очерету, розмотав вудку і
вже хотів закинути, як тут його привернув увагу якісь предмет біля берега, виглядаючи із води
закиданий водоростями. Анатолію стало інтересно, що ж то виглядає з води?
Поклавши на березі свої рибальські снасті, скинув штани і поліз в іще не прогріту весняним
сонцем холодну річку. Підійшов по грузькому, болотистому дну і руками нащупав ящик.
Очистив його від налиплих водоростей, трохи при підняв і потягнув до берега. Відкинув
карабінчики, які замикали ящик, відкрив кришку, а в ящику лежали шість снарядів.
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Толік поглянув по сторонам і впевнився, що ніхто його не бачить, потягнув ящик до лісу.
Сховав у виїмку свій скарб, закидавши його гіллям і перепрівшим листям, вийшов знов до
річки.
Раптом його осінила думка. Так, тут у сорок першому проходив бій і напевно іще багато
різної зброї валяється у цій болотистій місцевості? Він знайшов довгу жердину і став нею
прощупувати дно заповнених талою водою канави, а також прощупував дно біля берега річки.
В одній канаві він знайшов у воді кулемет Дегтярьова і ящик патронів. Все, що він знайшов,
вночі переніс до свого двору, почистив, змазав дьогтем, обернув ганчір’ям і закопав на городі
біля хати.
На другий день Шрейтер пішов до свого товариша Бориса Кириченка і поділився з ним
новиною, а також запропонував йому разом ходити по місцям де проходили бої і там будемо
шукати зброю. Його товариш вчився в інтернаті на столяра. Та як виявилось, що вся група
столярів в інтернаті, чотирнадцять чоловік, вже тривалий час займаються збором зброї,
ремонтом її, а потім возять на велосипедах в село Міньківці і там передають партизанам.
Анатолія вони прийняли у свою групу. Це була створена перша молодіжна підпільна
організація в Славуті.
Ще при обороні Славути в 1941році, наші артилеристи хотіли змінити позиції і при
переміщені в’їхали в торф’яне болото і четверо коней запряжені цугом, які тягнули гармату
«сорокопятку» і двоколка з снарядами стали тонути. Коней вдалося випрягти і пушку
відчепили від двоколки, витягли з болота, а візок зі снарядами так засмоктало, що вони його
залишили в багнюці.
Та з часом болото підсохло і до візка стало можливо добратися. Хлопці, які шукали в цих
місцях, де проходили бойові дії зброю і боєприпаси знайшли цей візок, так тільки, щоб до
нього добратися приходилося по коліна лізти в багнюку. Тому вони брали по одному снаряду і
несли до схованки, яка знаходилася на березі річки.
Коли хлопці понесли першу партію снарядів, так зоставили біля візка Льоньку Мельничука
по прозвиську Чапай, щоб він виносив снаряди з болота на сухе місце.
Вони ще не дійшли до схованки, як пролунав глухий вибух, з тої сторони, звідки вони
прийшли і над лісом появилася хмарка диму. Хлопці поклали снаряди на траву і кинулися
бігти назад. Кожен біг, а в голові молив Бога, щоб тільки Чапая не зачепило.
Вже добігли до того болота, а поміж кущів іще плавали хмарки диму і розносився сморід
вибуху толу. На пагорбі куди вони складали, виносячи з болота снаряди, чорнів свіжо
викиданої від вибуху землі виїмок, а кругом трава, кущі були заляпані кров’ю і кусками
людського тіла. На пошматованій від вибуху березі звисали зачеплені на гілляках людські
нутрощі і пошматований піджак Льонька Мельничука.
Вже ніхто не взнає, що сталося? Чого так трагічно загинув Льоня Мельничук? Тільки одні
догадки.
Хлопці знайшли старий ящик з під снарядів, зложили туди все, що зосталося від Льоні і
понесли це горе до його хати, де він проживав з матір’ю і маленькою сестричкою, а батька
забрали на війну. І знов над славутськими вулицями розносилися зойки і голосіння за
загиблим.
На місці складу з вибухівкою за військовим містечком, якого німецькі літаки, ще на початку
війни розбомбили і від вибуху вибухівки утворилася величезна воронка. Вміст складу з
отруйними газами, який зостався неушкодженим при бомбардуванні, німці вивезли. А вміст
окремих погребів, у яких зберігався тол, мотки різнокольорового бікфордового шнура і різні
детонатори зосталися неушкодженими. Так від того вибуху на складі, в погребі де
розміщувалися толові шашки, розтрощило вхідні ворота, завалилася стеля і весь погріб
засипало піском. Хлопці надибали на цей склад, розкопали його, і стали по трошки переносити
толові шашки до своєї схованки, яку вони спорудили за річкою в лісі.
Кожна подорож за толом була ризикована, бо потрібно було переходити по мосту через
річку, який охоронявся німецькими солдатами. А тол був різної форми: круглі шашки –

51

75грамів, плоскі-200грамів, а квадратні – 400грамів і хлопці, щоб не викликати підозру
переносили тільки один вид боєприпасів.
Якось Анатолій ніс вибухівку, засунувши за пазуху під сорочку вісім толових шашок і тільки
вийшов з лісу на дорогу, як з-за повороту назустріч вийшли троє німецьких солдат. Вони
змінилися з варти на мосту. У хлопця від страху аж ледве серце у п’ятки не вскочило.
Передній солдат підійшов до хлопця і рукою обмацав сорочку на животі. Смикнув за сорочку
і з під неї посипалися толові шашки на траву. Він підняв одну і здивовано, щось спитав у
нього. А Анатолій взяв шашку і потираючи її у пригоршні і проводячи по обличчю.
- Це мило! – тремтячим, благаючим голосом -- це мило, митися…
Тол дійсно, зовні був дуже схожий на бруски мила. Солдати стали мені пояснювати, що це не
мило, й наказали викинути шашки. Той німець, що мене обшукував взяв шашку і кинув у
кущі. Анатолій теж по слідував його прикладу, по збирав шашки і відкинув їх до ближнього
куща. Подякував німцям і вони розійшлися.
Хлопець упевнився, що солдати пішли, вернувся і зібрав шашки, пішов лісом далі…
На другий раз йому вже менше повезло, та все ж хтось за нього молився.
Пішов до сховища набрав у сумку толових шашок і вирішив йти лісом переритим вирвами від
бомбардувань. Хоча йти лісом було тяжче, приходилось обходити воронки, повалені дерева,
та все ж менше шансів когось зустріти.
Йде собі, іще якусь пісеньку мугикає під ніс, як тут:
- Стій! Що це ти тут робиш?
Повернувся, а позаду з-за куща з направленою на нього гвинтівкою вискочив поліцай і
штовхнув прикладом в спину, загукав
- Володя Шинкарук! Шинкарук! Я тут одного впіймав!
- Так веди його до складу – почувся голос попереду за земляним валом. Поліцай
підштовхуючи гвинтівкою Анатолія, повів
його до складу з отруйними газами.
Так, це поліцаїв поставили охороняти цей склад і як так напоротися на них?
Поліцай підвів його до стовпа закопаного біля складу.
- Стій тут! Не здумай втікати відразу застрелю. Що несеш в сумці?
- Мило найшов в лісі.
- Ти бач, до чого дожилися, вже мило у лісі шукають.
З кущів виліз поліцай з гвинтівкою, стряхнув з штанів налиплі голки хвої. Він був невеликого
росту, коренастий, очі глибоко посаджені, бігаючі.
Підійшов до Анатолія, зміряв його поглядом, вирвав з рук сумку і висипав її вміст на землю.
- Поглянь яке він мило несе. – взяв толову шашку в руку і тикнув Анатолію в обличчя – це
мило?
Почав розпитувати, як його прізвище, де проживає, а сам тим часом викручував з гвинтівки
шомпол. Витягнув шомпол і замахнуся. Та дарма. Анатолій сковзнув за стовп і удар
пройшовся по стовпі, аж шомпол зігнувся. Поліцай від злості аж завив, схватив гвинтівку
клацнув затвором і вистрелив у слід… Та Анатолій вже переплигнув через земляний вал,
тільки кущі тріщали і кулі дзищали над головою, а він втікав від смерті…
Згодом, цей поліцай, Володя Шинкарук, знову проявив себе - став грабити євреїв і скарга на
нього поступила в комендатуру. Поліцая визвав до себе німець обервахтмайстер, який керував
у Славуті поліцією і комендатурою і застеріг поліцая, що він займається бандитизмом, і
комендатура такі дії жорстоко мусить присікти, і його підлий вчинок заслуговує покарання.
На перший раз він йому прощає і якщо буде помічений в кримінальних злочинах, то покарання
буде жорстке.
Та Шинкарук знов вчинив розбій. Вибивав у євреїв золото і коли довідався, що про його
діяння стало відомо коменданту, вирішив вбити німця…
Комендант їздив на мотоциклі без коляски після служби на квартиру на Сліпій вулиці, де він
квартирувався, біля цикоросушільного заводу. Обервахтмайстер був порядна і чесна людина.
Він навіть відказався від охоронників і сам без супроводу ходив по місту.
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Шинкарук, як тільки стемніло прийшов на місце заздалегідь вибраної засади, це по вулиці
Перемешельській, навпроти трьохповерхової будівлі військової бані. Став за товстим
осокором і чекав.
Як тільки на дорозі появився мотоцикл він вийшов зі своєї схованки. Його освітила фара
мотоцикла і він вистрелив. Мотоцикліст звалився з мотоцикла. З приміщення пошти
повибігали поліцаї, почувши постріл. Вони підбігли до мотоцикла, який лежав на боку, а
двигун працював і колеса крутилися. Комендант лежав біля мотоцикла і стогнав. У нього було
прострелено плече. Поліцаї перев’язали його і понесли до госпіталю.
Відразу був підняті по тривозі Славутський і Шепетівський гарнізони.
Під ранок в Славуту на автомашинах приїхала рота зондеркоманди. Вони діяли по інструкції,
якщо було нанесено німецькому солдату каліцтво чи смерть в населеному пункті, так за цей
вчинок карали місцевих жителів - знищували сто хат разом з їхніми мешканцями.
Та каральні дії призупинив сам потерпілий. Цей німець був порядна людина і він заборонив
командирові зондеркоманди проводити екзекуцію на місцевих жителях.
Він підізвав до себе начальника гестапо і перемагаючи біль, скрегочи зубами сказав, що
стріляв у нього не партизан, а поліцай Шинкарук. Він впізнав його, перед тим, як той
вистрілив, освітивши його фарою.
Відразу був виданий наказ арештувати Шинкарука, його фотографія була розмножена і
видана всім поліцаям.
Тільки колишній поліцай і бандит Шинкарук, після пострілу у німця, відразу кинувся у біга.
Він після довгого блукання по лісам пристав до партизанів. Після війни працював у
Славутському лісництві лісником і проживав у хатинці в лісі, біля залізничної дороги на
Цвітоху.
У липні місяці за хлопцями, які вчилися у групі столярів в інтернаті, стали слідити поліцаї.
Хтось можливо проговорився, чи запідозрили їх в частих відвідинах села Міньківці, тільки
вони попали під розробку слідчого відділу поліції. І ці слідчі, щоб не стривожити своїх
підслідних, об’явили по Славуті, щоб всі підлітки віком з чотирнадцяти до двадцяти років
повинні прийти на біржу праці для реєстрації. Коли вони стали приходити на реєстрацію, їх
тихенько забирала поліція і непомітно переводили у приміщення поліції. (Тепер у цьому
приміщені районний відділ міліції). А тих хто не прийшов на біржу, поліцаї арештовували по
місцю проживання.
Вранці, до Бориса Кириченко прийшов поліцай і повів його у поліцію. Того дня були
арештовані всі хлопці з його групи – чотирнадцять чоловік. Толік знав імена тільки кількох
хлопців: Орел Володя - проживав біля інтернату, Ополонець Слава - з села Улашанівка,
Яворський біля автопарку.
А вже через два дня після арешту хлопців, за Анатолієм, у сім годин ранку прийшов поліцай,.
Толік ще спав, як його розбудила мама.
- Синку вставай, за тобою прийшли.
Він підняв голову і побачив, що у мами по обличчю течуть сльози, а за нею стоїть поліцай.
Піднявся з ліжка, став одягатися, а в голові свердлила думка: «хтось видав, треба втікати».
Толік одягнувся і хотів вийти, та поліцай заступив йому дорогу.
- Куди?
- Пане поліцай, я хочу до вітру.
- Йди! – і пішов за ним слідом.
Толік розраховував що поки буде йти до вбиральні, переплигне через паркан і втече. Та від
цього чорта не втечеш, він стоїть за спиною і двері в вбиральню заборонив закривати. Коли
виходили з доми, так мама всунула сину в кишеню окраєць хліба. Перехрестила на дорогу.
Як тільки Анатолія поліцай привів у поліцію, так його відразу завели в слідчий відділ. Це
продовгувата кімната, без вікон, у кутку на столику встановлена друкарська машинка, за якою
сидів поліцай і щось вистукував на ній. Під стіною стояв довгий тапчан накритий клейонкою
на якій лежали дві гумові кишки і блискуча металева скринька з хірургічними інструментами,
а на протилежній стіні під стелею були закріплені два залізних кільця від яких звисали до полу
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два ланцюги. В кутку біля масивних металевих дверей умивальник і під ним оцинковане відро,
підлога бетонна, до якої посередині були закріплені два металевих стільці.
Поліцай, який мене привів доклав секретарю, що привів арештованого. Поліцай, який
друкував на машинці жестом руки вказав мені на стілець.
- Сідай! Обживайся, це місце для тебе буде саме рідне.
В камеру увійшов слідчий поліцай, середнього росту з блідим інтелігентним лицем. Він сів
навпроти Анатолія, включив настільну лампу і направив її прямо йому в очі. Спитав як його
фамілія і всі паспортні данні, потім став питати, звідки він знає Бориса Кириченка, нащо той
відповів, що він його сусід. А снаряди, які ти найшов куди подів? І тут я чисто сердечно
признався, що знайшов шість снарядів і їх розібрав з Борисом, з гільз висипали порох, який
застосовували для розпалювання дров в печі. Гільзи і бойові головки, ми залишили на березі
річки, біля Шепетівського моста. - І так здивовано подивився на поліцая - так у нас всі
розпалюють дрова порохом.
Поліцай іще багато задавав питань і він старався відповісти так, щоб для нього не оставити
якоїсь за цепки. А секретар кожне моє слово ретельно записував.
Раптом різко задзвонив телефон. Секретар взяв слухавку і відразу зробив знак для слідчого,
щоб під допитного вивели з камери. Анатолія вивели у коридор під охорону караульного
поліцая.
Через десять хвилин його знову завели в камеру. Щось помінялося у поведінці поліцаїв, вони
стали якісь знервовані. Задавали ті ж питання, що й раніше і Толік старався відповісти, як і
раніше слово в слово.
У двері хтось загрюкав, слідчий відкрив двері. У камеру зайшов начальник поліції Косович,
середнього росту, стрункий, широкоплечий, одягнутий у німецьку уніформу. Офіцерський
картуз насунутий на лоб, що очей не видно. Лице смугляве, до чорноти, жорстоке.
- Ну що, результат є?
Слідчий тільки плечима знизав. – Нічого
Косович вихватив з кобури наган, схватив Анатолія за шию і рукояткою став бити несильно
по голові, та кров все ж потекла.
- Пацан, якщо ти ще раз сюди попадеш, так я з тебе шкуру здеру! Пішов до бісу!
І так дав йому підсрачника чоботом, що він вилетів у коридор. Караульний поліцай схватив
Анатолія за комір і потягнув на вихід.
А він ошелешений, таким швидким розбігом подій, ніяк не міг повірити, що його поліцаї
відпустили. І вже на виході з поліції дістав з кишені окраєць хліба і всунув в руку поліцаю.
- Передайте в камеру, там хлопці голодні.
А поліцаї чого так поспішали і випустили його, бо їм у той час зателефонували, що у селі
Вільки партизани убили двох поліцаїв. І вони на грузовиках виїхали на місце подій.
Хлопців цілий тиждень питали у поліції, а потім всіх посадили у грузовик і повезли у
Шепетівку в гестапо і там після допитів їх всіх розстріляли. По Славуті через тиждень, як їх
повезли до Шепетівського гестапо пішла чутка, що групу столярів з інтернату, чотирнадцять
чотирнадцятилітніх хлопчиків гестаповці розстріляли.
Та підпільна організація у Славуті ще існувала і чинила опір окупантам. Шорнік – начальник
почти, там працювало радіо, слухав зведення з Москви про події на фронті і передавав у
підпільну типографію, яка знаходилася на вулиці Сокола. Тут друкували листівки і
розклеювали на вулицях Славути, Шепетівки і по селах. У лісах створювались партизанські
загони.
Восени сорок другого року, після розгрому Михайлівського підпілля, партизани Міньківської
диверсійної групи вирішили нагадати окупантам, що їм на цій землі, спокою народні месники
не дадуть.
Вони замінували місток на лісовій дорозі біля хатинки лісника. А з села Міньківці, з сільради
зателефонували, що в село прийшли партизани і з колгоспної комори забирають все збіжжя,
що зібрали для німецької армії.
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У славутському поліцейському відділку тривога. Негайно Косович вишикував взвод поліцаїв
перед комендатурою, і поставив задачу, щоб навели у селі Міньківці порядок, а то там
партизани вкрай роспоясалися, запаси зерна хтять вивезти з колгоспної комори. Поліцаї
примкнули до своїх гвинтівок багнети і стоячи на кузові полуторки, поїхали наводити порядок
у село Міньківці. Та їх вже чекали партизани, біля містка на лісній дорозі, недалеко від хутора
Шевченка. Як тільки полуторка в’їхала на місток, як пролунав сильний вибух, машина
підлетіла і завалилася на бік. Партизани із засідки відкрили вогонь добиваючи контужених від
вибуху поліцаїв. В цій сутичці, було вбито вісімнадцять поліцаїв. Це була перша бойова
операція партизан у цьому районі, яка нанесла суттєві втрати окупантам.
Начальник поліції Косович відзначився, як ревний охоронець окупаційної німецької
адміністрації. Він старався ретельно виконувати любі накази і закони своїх німецьких хазяїв і
виконав план по знищенню єврейського населення. У слідчому відділку поліції ті підслідні підпільники, партизани і прості люди, які по різним причинам попадали під його слідчі
розробки розказували, що там над людьми знущалися і проводилися варварські допити.
Косович проїжджаючи через село Мощаниця Гощанського району, побачив хату накриту
білою бляхою. Він негайно віддав наказ поліцаям зняти бляху з хати і відвезти у Славуту і
перекрити його хату у якій він проживав з жінкою і двома синами.
Після визволення від окупантів цих районів, у Славуту приїхали селяни з Мощаниці, у яких
Косович з хати зняв бляху, так вони з його хати забрали свою бляху. А жінка Косовича бігла за
возом і причитала:
- Ой людоньки! Та ці анцихристи вкрали з моєї хати стріху!
А начальника поліції Косовича влітку 1943 року партизани підстерегли, коли він їхав на
двохколісній брички з села Крупець в лісі і розстріляли.

Гетто

М

ама мене послала в Славуту, щоб провідала сестру Марусю, яка жила в Полькевича.
Я пішла разом із групою жінок, які йшли в місто, щоб обміняти продукти на одяг. У
Полькевича я прожила тиждень і він мене та Марусю відразу застеріг, щоб до
концтабору і в район базару не підходила, бо поліцаї можуть побити.
Та ми із сестрою крадькома, від дядька пішли до базару, бо нам цікаво було подивитися, що
там робиться. Коли підійшли до загорожі, протягнутий у два ряди й заснованої колючим
дротом заввишки метрів зо три, то побачили, що поміж рядами загорожі ходили вартові
поліцаї і німці. Хлопчаки, які гралися в якусь забавку й бігали по вулиці, оточили нас і стали
розпитувати, звідки приїхали. Ми відповідали, що із села Борисова. Хлопці казали, що
сьогодні вночі будуть розстрілювати євреїв, бо привезли із Шепетівки машину поліцаїв, і з
ближніх сіл також позганяли їх для охорони. Це відбувається кожного разу, як тільки
проходить акція по масовому розстрілу євреїв. Ми пішли біля загорожі, й коли наблизилися до
довгої приземкуватої будівлі зі ставнями на вікнах, то помітили, що в цьому місці дротяна
загорожа була протягнута лише в один ряд. Біля загорожі з того боку стояв маленький хлопчик
років чотири. Він був такий красивий, а в очах недитячий вираз розуміння того, що тут
відбувається – трагізм і приреченість. Мені стало так шкода його, що забула про все й
підійшла впритул до огорожі, попросивши його підійти ближче. Хотіла протягнути його через
колючий дріт. Біля хати стояла й плакала красива чорнява молода жінка. Це на мить
відволікло мою увагу, і я не почула, як щось кричав і біг до мене вартовий німець. Сестра
Маруся підбігла до мене, схопила за руку й потягнула від горожі. Ми повернули в провулок і
кинулися втікати. Вночі за військовим містечком чулася стрілянина, що не вщухала до ранку.
На другий день ми з Марусею, взявши кусень хліба, пішли до базару. Але в тій хатині, де
бачили жінку з дитиною, нікого вже не було. Німці пригнали колону військовополонених, і ті
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почали розбирати будови, що знаходилися на території базару. Вони заставили полонених
навіть землю просівати через сита, шукаючи золото, що перед розстрілом євреї могли сховати.
Дядько Борисюк заїхав до Полькевича у своїх справах, і мені захотілося повернутися в село.
Я попросила Борисюка, щоб він мене підвіз до Хоровиці, а звідти пройду через ліс по стежині
до своєї хати. Дядько посадив мене на віз, і ми поїхали. Я всю дорогу мовчала, тому що була
ще під враженням побаченого в місті. Борисюк, коли вже під’їздили до села, спитав мене,
чому це я така мовчазна. Я йому розповіла про те, що довелося побачити. Він нахмурився і
промовив:
– Доцю, тобі випала тяжка доля жити у такий трагічний час, коли життя людське
нічого не варте. Війна тільки стала розкручуватися, і скільки тобі ще доведеться за цю війну
побачити такого страхіття, від якого волосся дибки на голові буде вставати. Та головне – не
злякатися. Бажаю тобі вижити і вийти з цієї м’ясорубки живою й здоровою. Нехай тебе Бог
береже - його слова стали з часом пророчі...

Водонапірна башта
На весні 1942 року по дорозі зі сторони Острога на околиці Славути з’явилася колона
обірваних, замучених людей. В колоні було багато жінок, дітей і старих людей, які брели
підтримуючи обезсилених, несучи на руках маленьких дітей. Видно було, що ці люди вже
пройшли довгу дорогу, дуже вони були змучені, з почорнівшими обличчями.
Попереду колони йшов німецький солдат, граючи на губній гармошці якусь веселу німецьку
музику, а позаду колони скрипіли дерев’яними колесами дві підводи завантажені трупами. За
цією траурною процесією металися по дорозі декілька поліцаїв, матюкаючись, добиваючи
дрючками, прикладами і багнетами тих бідолах, у яких не стачило сил більше чіплятися за
життя і вони падали в розмішану ногами багнюку на шляху, чекаючи неминучої смерті.
Так йшли на смерть євреї, які по наказу коменданта Острога, як безсловесне стадо яке гонять
на забій, самі прийшли цілими сім’ями на міський майдан. Їм наказали здати прикраси,
коштовності, гроші. Євреї чесно зібрали все, що мало якусь цінність і склали на розіслане
рядно посеред майдану, а поліцаї кожного бранця заставляли відкривати рота, вишукуючи
золоті коронки і виривали їх обценьками, підлабузницькі вихваляючись перед німцями
своїми підлими здобутками.
Після того як окупаційна влада звільнила євреїв від матеріальних ціностей, їх вишукували у
колону і погнали по дорозі на Славуту. Цю колону не повели у славутське єврейське гето, а
прогнали через все місто і вже на околиці, за військовим містечком підвели до високої
камінної водонапірної башти.
Із-за піщаного пагорба зарослого рідкими кущами і невеличкими сосонками виїхали дві
військових криті вантажівки. Вони під’їхали до водокачки і з кузовів повискакували есесівці
які відразу щільно оточили безмовну залякану колону людей, які покірно, приречено збилися в
купу, чекаючи від цих нелюдів - вироку…
Смеркало… У вечірній пітьмі тільки бликали блідим світлом, як в білих масках, з обличчями
мертвяків есесівці, поліцаї і офіцер гестапівець, який розставивши ноги стояв біля дверей
водокачки, зверхньо поглядаючи на всіх. Він кивнув до поліцая.
- Починай!
Поліцай підійшов до людей, які насторожено слідили за діями цих душогубів, які тепер
повністю розпоряджалися їхніми долями. Він лицемірно поставив себе у позу лакея і
напищеним голоском розпочав розігрувати комедію.
- Шановні жиди! Вам надало доблесне німецьке командування вічний притулок в цьому
прекрасному готелі. Будь ласка заходьте в апартаменти!
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Есесівці стали підштовхувати бранців до входу у водокачку. А всередині освітлені факелами,
поліцаї хватали людей і тягнули нещасних по крутим сходинкам до самого верху приміщення.
Щільно ставлячи їх один біля одного і так до самого низу заповнили все приміщення
водокачки. Люди мовчки ставали один біля одного виконуючи команди поліцаїв і навіть
маленькі діти злякано тиснулися до своїх батьків, боячись заплакати.
Коли вже на виході люди стовпилися не маючи місця де стати, поліцаї силою заштовхали їх
всередину і підперли двері. Під єдиним у цій споруді вікном, яке знаходилося під самим
куполом поліцаї повтикали в землю куски арматури, бетону і рейок. То для того було
зроблено, якщо хтось захоче стрибнути з вікна, щоб відразу розбивалися на смерть.
Та не всі влізли у водокачку, на піщаному пагорбі ще топталася чимала юрба уже
обездолених.
Гестапівець глянув на цю темну масу людей. Мовчки глибше насунув на очі козирок картуза,
вказав рукою вдягнутою у шкіряну рукавичку на юрбу і махнув в сторону глибокого піщаного
яру.
Есесівці відразу накинулася на юрбу беззахисних, нещасних людей, штовхаючи їх
прикладами автоматів у піщаний яр. Люди зрозуміли, що їх гонять на смерть і стали чинити
спротив. Жінки заголосили в розпачі, діти плакали, чоловіки намагалися прорватися через
оточення есесівців. Охоронці бачачи, що їх жертви намагаються втекти почали в упор їх
розстрілювати.
Коли вже всі бранці лежали постріляні, поліцай з факелом заліз у яр і став перевіряти чи всі
мертві. А на краю обриву стояв гестапівець і з вальтера розстрілював ті жертви, в яких іще
проявлялися признаки життя.
Як тільки ця екзекуція закінчилася, есесівці погрузилися у вантажівки і поїхали у концтабір,
який вони охороняють, а гестапівець і поліцаї сіли на вози і поїхали у Славуту, залишив
охороняти водонапірну башту двох поліцаїв.
А з башти доносилося постійне голосіння, це її мешканці оплакували самих себе. Воду і
продукти туди не подавали і вже через тиждень з башти вже ніхто не подавав ознаки життя…
З концтабору направили до водонапірної башти похоронну команду з військовополонених, які
викопали довгу траншею у піщаному яру і хоронили мешканців водонапірної башти.
Вже під кінець 1942року цей яр був заповнений трупами мешканців Славутського гетто…

Нацисти зганяють євреїв до гетто. Фото 1942 р.

Тарадайка
Діти з нашого боку села приводили під ліс на
пасовисько пасти худобу, це недалеко від нашої хати. Ми із сестрою Стасею теж по черзі туди
водили пасти телицю. То були щасливі часи, коли діти гралися в різні ігри, й так, бавлячись,
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на якийсь час забували про війну й про всі проблеми, пов’язані з нею. На це пасовисько
привела свою корову дівчинка, десь моїх років. Її звали Аня. Вона відрізнялася від своїх
одноліток тим, що була, дуже балакуча. І діти - за те, що вона засипала всіх зустрічних
різними запитаннями і постійно невпинно тараторила, дали її прізвисько „Тарадайка». Вона
відразу до мене набилась в подружки. Та й мені з її постійним базіканням було веселіше. Ми
відразу заприятелювали і поки корови паслися, я з нею видерлися на пагорб і звідтіля я
показала їй свою хату, дворище, галявину біля річки з кремезним дубом-велетнем. Я щедро
ділилася із своєю новою товаришкою усіма скарбами свого буйно-зеленого королівства.
Дітвора бігала навипередки, грали у піжмурки, квача. Аня, як тільки ми вранці приганяли на
пасовище худобу, вона мене постійно завалювала різними новинами, про все, що робиться в
селі і за його межами. Я спочатку не могла терпіти її безкінечної балаканини і просила трішки
помовчати, та коли вона стала розказувати про те, що робиться на станції Ізяслав, тоді я
насторожилася і запитала, звідки вона про все знає. Виявилося, що її батько про це розповідав.
Він служить у поліції і охороняє залізницю на станції Ізяслав. Я ще похвалила її, який у неї
батько герой. Зрозумівши, що він такий само балакучий, як і його доця.
Ми лежали горілиць серед опалих жолудів, рожевого цвіту конюшини, мружилися від сонця,
що пустотливим зайчиком дражнився з ними, проникаючи крізь густу зелень лапатого густого
листя. Я почала потроху у неї вивідувати інформацію, яка б могла бути корисною для
партизанів, вдаючи, що зовсім цим не цікавлюся. Та коли вже зібрала чимало інформації, яка,
на мою думку, могла бути корисною, тоді попросила Аню подивитися за худобою, бо ніби
захотіла піти у ліс нарвати горішків. А сама лісом побігла до Борисюка й усе, що чула,
розказала йому. Він мене похвалив за ініціативу і попросив проявити обережність, щоб не
викликати підозри. Я декілька разів передавала нову інформацію про те, що мені розказувала
Аня, а потім відпала в цьому потреба: партизани вийшли на Аниного батька, і тепер він уже
сам надавав потрібну інформацію партизанам.
У жовтні 1942 року партизани за ніч знову-таки розібрали міст, який німці перед цим
повторно збудували через річку в селі Білотин, і ми знов очікували появи німецького обозу.
Рано-вранці до нашої хати верхом на коні прискакав із села Комини дядько й, підійшовши до
баби, яка біля дороги сиділа на ослінчику, загорнувшись у старе ватне одіяло, і щось із нею
говорив. Я тоді ще спала. Мама мене розбудила й наказала швидко вдягнутися, бо треба бігти
на смолокурню, щоб сповістили в партизанський табір про німецький обоз. І на цей раз
партизанам удалося знищити німецьку колону, тільки на цей раз місцевих жителів дуже
перетрусило.
Тривога та, як виявилося була не марною. Люди навколишніх сіл не вийшли в поле сьогодні,
не вийдуть завтра може, й післязавтра. Не вийдуть, причаїлися, тримаються якнайдалі не лише
поля та левад, але всіх відкритих місць, звідки можуть попастись на очі поліцаям. Далі від тих
місць, ближче до подвір’я та рідних порогів, поки пронесе біду... Бо широкополими
просторами кількох районів з краю вкрай перекочувались великі гітлерівські облави.
Вишукували, затримували, хапали кожного, хоч трохи в чомусь запідозреного. Пішли
облавою на ліси.
Осінь вже дихала нічними приморозками. Ліс вражав в цій порі дивною порожнечею, гнітило
незвичною самітністю. Здавалося, що ліс обезлюдив і в цьому вчувалася, незбагненна
причаєна загроза. Безпричинна ніби, вона все ж відчувалася дедалі гостріше, вселяла в душах
тих солдат в облаві і непевність, гнітила нерозгаданістю. А шеренги німецьких солдат і
поліцаїв все дальше втягувались в лісові хащі.
Лісову осінню тишу враз роздерло гучним ляском залпу з гвинтівок, глухим татаканням
кулемета і гороховим розсипом автоматних черг, яке рознеслося луною по всьому лісі. Ліс
який здавався безлюдним, ожив. З-за дерев, кущів по ворогу прицільно вели вбивчий вогонь
партизани. Ланцюг карателів розсипався і кидаючи вбитих і ранених стали втікати, а за ними
навздогін піднялися в атаку партизани. Вони майже на плечах у відступаючих, переслідуючи
їх, вихопились на дорогу. Там стояла колона автомашин на яких приїхали для облави карателі.
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Над лісом появився густий, масний, чорний стовп диму, то партизани спалили вісім
автомашин ворога.
Німецьке командування відправило підкріплення з Ізяслава, для тих підрозділів, які вели бій з
партизанами в лісі. Та тільки німецька колона в’їхали в ліс, як передній транспортер підірвався
на лісній дорозі, на міні підкладеній партизанами і загорівся. Солдати загасили підбитий
транспортер. Витягнули з нього п’ятеро вбитих і одного пораненого, погрузили їх в кузов
автомашини. Транспортер зіштовхнули з дороги в кювет, розвернули колону і поїхали назад в
Ізяслав.
Партизани в цьому бою знищили більше роти есесівців і взвод поліцаїв, а також спалили
багато військової техніки. Після цього бою карателі стали боятися робити облави в лісі. А так,
як бій з партизанами проходив у лісі, то мешканців ближніх сіл поки що німці не карали, тож і
ця акція теж обійшлася без репресій.

Федя Ліскевич

В

ід нього я взнала, що під Харковом у полон потрапив старший лейтенант Федя
Ліскевич, рідний брат жінки Полькевича. Він тепер знаходився у Славутському
концтаборі й через поліцая передав записку рідним. Полькевич обняв мене й,
подивившись у вічі, спитав:
– Так що, доцю, будемо рятувати дядька? Ти як себе почуваєш? Не боїшся? – а я
відповіла, що це мені не вперше.
На другий день усе було підготовлено до викупу з табору Ліскевича. Кошик із продуктами:
яйця, масло, сало – дядько купив у спекулянтів на „чорному ринку ”. Я з Полькевичем у
полуденний час підійшли до воріт концтабору. У чергового на пропускному пункті дядько
попросив викликати німецького офіцера по конвоюванню. Нам довелося чекати більше
години. Зі сторони трьохповерхових казарм-бараків концтабору вітер приносив нудотний
трупний сморід гниючих людських тіл. До війни в цих казармах розміщалася кавалерійська
дивізія. На території концтабору було безлюдно, тільки біля кожної казарми стояли вартові
поліцаї. Аж ось підійшов до воріт офіцер і привітався з дядьком, який, підбираючи потрібні
німецькі слова, говорив, що у полон потрапив його брат, а це його дочка. Німець зиркнув на
мене, потім поплескав по плечу дядька й щось сказав черговому поліцаєві. Той козирнув, і
став розпитувати Полькевича про його родича. Записав прізвище й дані родича, поліцай пішов
убік казарм, а дядько з німцем про щось розмовляв.
Як потім він розказував, цього німця він добре знав. Дядько працював начальником
пилорами в артілі, що займалася лісопереробкою, а офіцер постачав військовополонених в
артіль для роботи на лісорозробках. Цей німець часто робив вигляд, що нічого не сталося,
коли з лісу поверталася робоча команда військовополонених, і на перевірці не вистачало
декілька чоловік.
На дорозі, що вела від бараків до воріт, з’явився черговий по пропускному пункту, а за ним
два поліцаї під руки тягнули людину, яка висіла на їхніх плечах, а ноги волочилися по снігу.
Коли його підвели до воріт, то Полькевич спочатку не зміг упізнати свого шваґера. Він був
худий, як скелет, оброслий брудною щетиною, шинель на ньому висіла, як на палиці, а ноги
були загорнуті в якісь ганчірки. Полькевич повільно наблизився до цієї людини, у якій життя
ледве жевріло, й тихенько його запитав:
– Федоре, невже це ти?
Він ніяк не міг розпізнати в цій людській тіні колишнього здоров’яка Федю, у якого з очних
впадин текли сльози і було видно по його міміки лиця, що він хоче щось сказати, та тільки з
горла виривався свистячий хрип. Дядько став його обіймати і я теж, а німецький офіцер
відвернувся і щось бурмотів собі під ніс. Потім підкликав до себе Полькевича й сказав йому,
що тепер німецькі власті забороняють видавати полонених для рідних, і ніяких документів,
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щоб родича можливо було легалізувати, він тепер зробити не зможе. Тому потрібно буде його
десь сховати, бо якщо окупаційні служби його знайдуть, так розстріляють усю родину. Дядько
подякував офіцерові, віддав йому кошик із продуктами, підняв, як дитинку на руки, Федю й
поніс його до міста.
Уже сутеніло, коли ми лісом по глибокому снігу добрели додому. Я попереду йшла і
дивилася, щоб ніхто нас не побачив. Ми поза хатами непомітно пробралися у двір, і зайшли до
хати. Теща Полькевича, як побачила, який має вигляд Федя, зомліла, а потім стала ридати.
Обнявши за плечі, розглядала його – це таки був її рідний син. Полькевич просив не
галасувати, бо в другій половині хати проживає німецький генерал.
Федю помили, дали трохи поїсти й поклали спати. Я взяла його одяг, згорнула в клунок,
винесла в ліс і зарила в снігу. Полькевич вночі розібрав у дворі літню плиту, а цеглу заніс до
хати, накопав глини, а ми її замісили, а вже під ранок за піччю був зроблений лежак. Туди
поклали Федю й замурували вхід, а зверху зоставили невеличкий отвір для подачі посуди.
Федя прожив у цьому сховищі чотири місяці, а весною відвезли його в партизанський табір.

Міньківська епопея

Р

тільки вигнали
еальна війна, у селі Міньківці розпочалася на світанку 26 червня
худобу на пасовисько, здивовано споглядали на цього чужого з хрестами літака. Вони
замітили, як від літака відірвалася якась чорна кулька і розкрився парашут. Пастухи
відправили в село хлопця, щоб він повідомив сільраду, в районі пасовиська німецький літак
скинув парашутиста.
Люди відразу зібралися біля сільради йти ловити диверсанта,
озброївшись хто вилами, хто косою, а хто палицею. Розтягнулися цепом і пішли на ліс.
Пастухи відстежили де приземлився парашутист і люди оточили диверсанта. Він був
одягнутий у темний міського покрою костюм і шляпу, а коли обшукали, так найшли пістолет
«Вальтер», ніж, декілька паспортів, довідок і пачку радянських грошей. Цей чолов’яга, років
тридцяти п’яти спочатку розповідав, що він командирований сюди з Києва по лісництву, та
коли пастухи принесли схований ним парашут і радіостанцію, він відразу поник. Люди відвели
його до сільради, а там на нього вже чекали енкаведисти, які приїхав з Славути на чорній
легковій автомашині. Вони відвели диверсанта у сільраду і там більше часу його допитували, а
потім посадили у авто і повезли у Славуту.
Село Міньківці невелике, розкидане по пагорбах, біленькі хати немовби скочуються у яр,
який розділяє село. З північно-східної сторони до села, впритул підступає великий лісовий
масив, а з іншого боку простягнулися поля, місцями порослі перелісками. У це село з якого
боку не підійдеш, воно вас стрічає мальовничими пейзажами, та і вся наша поліська земля - є
чарівний природний ландшафт. Через село проходили ґрунтові шляхи з Славути на Берездів і
лісова дорога на Шепетівку.
Фронт швидко наближався до села, яке вже попало у прифронтову зону. Через село часто
стали проїжджати військові колони і одинокі автомобілі. По широкому шляху було небезпечно
їхати, там за кожною машиною чатували німецькі літаки, а по польовим дорогам, хоча і
розбитими, з глибокими болотистими коліями, а все ж, протоптані старі путівники були більш
безпечними, бо над ними рідко коли пролітали літаки.
Та тут, щось сталося на фронті, по полю, і через село спочатку одинокі, а потім цілими
юрбами втікали у ліс радянські солдати, які на полі покидали протигази, підсумки, зброю.
Ними оволоділа паніка і вони з жахом в очах, як безпорадні сліпі кошенята всюди тикалися, де
б сховатися.
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Полуторка їхала через село на фронт, та біля школи, на перехресті доріг була глибока баюра.
Всі шофера об’їжджали її стороною, а цей горе-шофер не захотів звернути, а може і навмисно,
щоб позбутися транспорту, в’їхав в баюру, аж капот під воду занурився. Вилізли з кабіни,
шофер і командир перебралися на кузов, а звідти сплигнули на землю і побігли до лісу,
зоставивши у машині свою зброю.
А на кузові, завантажені доверху, лежали брезентові мішечки з порохом для гаубичної
артилерії. Потім сільська дітвора цей порох палила, сховавшись від старших і багато хто із них
получили опіки і поранення. Селяни, як тільки радянські війська відступили до Шепетівки,
кіньми витягнули із баюри полуторку і відбуксирували на колгоспний двір. У доброго
господаря все у пригоді стане.
Колгоспники виїхали підводами на поле, щоб перевезти до ферми скошену, висушену і
зібрану у копичках конюшину. Вже декілька підвід відправили до ферми завантажені сіном, а
тут, тільки підійшли до одної копички, як там щось у середині зашурхотіло і появилася з під
сіна боса нога. Їздовий Степан вчепився руками за цю за ногу і витягнув із копиці маленького,
худенького, чорного аж до синяви солдата - узбека, в якого від страху очі на лоб полізли. Він
був схожий на дитину років дванадцяти, босоніж, гімнастерка, як жіноча сукня звисала йому
аж до колін. Селяни спитали, що він у копиці робить, та він виявилося зовсім не вміє
розмовляти на нашій мові. Щось побормотів, відразу впав на землю і поліз навкарачки назад у
копицю. Та Степан, знову впіймав його за ногу і відтягнув трохи, так він став по собачі кусати
за ноги колгоспників, які обступили його і з скавучанням знову поліз у копицю. Люди
умовляли його, йти з ними у село, там його нагодують, переодягнуть і поки поживе у селі. Та
він із копиці таки не виліз.
Селяни, цю копицю так і зоставили на полі. Поклали біля неї щось поїсти для солдата, а самі
вивозили з поля сіно з інших копиць. Вранці колгоспники приїхали на поле, то того солдата в
копиці уже не було. А шкода, зміг би прижитися в селі, перебувши цей страшний час,
можливо зостався б живий?
Четверо сільських комуністів, теж вирішили евакуюватися, на двох підводах, завантажених
сундуками з речами. Поїхали по лісній дорозі до Шепетівки. А там за містом їх догнали німці,
які вже захватили Шепетівку. На двох мотоциклах об’їхали їхні підводи і зупинилися. Офіцер
підійшов до передньої підводи і спитав на ломаній українській мові, куди ці пани їдуть. На що,
мужики не найшлись, що їм відповісти і стали виймати з піджаків свої документи. Німці
провірили їхні документи і офіцер уже з глузуванням:
- Ну що комуністи, зібралися втікати від німецької влади? Солдати дайте шановним
комуністам добрих шомполів.
Солдати поклали дядьків на землю, витягнули з гвинтівок шомполи і таких всипали їм, що
вони довгий час не змогли сидіти на м’якому місці. А німці повикидали їхні речі з сундуків на
землю і веліли дядькам, повертатися у своє село.
Німці уже три дні, як взяли Шепетівку, а у село окупаційна влада не спішила навідатись. А
вранці всі у селі затаїлися. По полю, прямо через городи зі сторони Славути, з грізним
гуркотом на село йшли на великій швидкості шість німецьких танків. Вони увірвалися у село,
поваливши декілька хлівів і поламавши паркани пронеслися по центральній дорозі до
перехрестя. І тут на заваді їм стала велика баюра. Перший танк з розгону вскочив у болото,
заревів як ранений звір, задимів і заглух. І над водою, тільки виглядала башта з задраним у
небо стволом. У танку відкрилися люки і звідти, як хробаки вилазили танкісти і падали в
болото. Борсалися по шию у болоті добираючись до дороги.
Інші танки зупинилися, задимили все кругом вихлопом газів. Стали розвертати башти,
націлюючись жерлами гармат на все, що на їхню думку може нести загрозу. Потім
розвернулися і поїхали туди, звідкіля приїхали. А за ними бігли забрьохані у болоті танкісти,
які втопили свій танк.
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А вже через тиждень, з Славути приїхали на двох підводах два офіцера, четверо німецьких
солдат і четверо поліцаїв. Зігнали всіх селян до сільради. Офіцер виступив перед людьми.
Виступ основувався в цілому на беззаперечному виконанню всіх вимог німецької окупаційної
влади, а за невиконання – розстріл. Офіцер дозволив селянам, самим вибрати старосту села і
люди вибрали старостою – голову сільради. І уже під кінець зборів офіцер наказав селу,
зібрати на полях врожай і звести його у колгоспну комору.
А про загрузлий у болоті танк німці забули. І хлопчаки полізли у башту, стали крутити і
нажимати всякі важеля, поки не пролунав приголомшуючий, лункий постріл із гармати. У
стволі гармати був вкладений снаряд і дітвора не відаючи як, зробила постріл з гармати.
Пощастило, що ствол гармати був піднятий і коли пролунав постріл, так снаряд пролетів над
селом і розірвався у полі.
Після цього казусу, староста поїхав у Славуту до фельджандармерії і став просив їх забрати
з села танк, а то він стає загрозою безпеки всьому селу. Німці тільки зимою спромоглися
витягнути танк із болота і потягнули його на буксирі тягачем у Славуту.
Німецька адміністрація поставила перед старостою села завдання, через кожні п’ять днів
жителі села мусять зібрати продукти і відвезти в Шепетівку, у концтабір для годівлі
військовополонених. Практичну всю роботу, вирішили покласти на колгоспного їздового
Баланчука Микиту Юхимовича, який буде збирати по селі продукти і відвозити у
Шепетівський концтабір. У сільраді йому видали документ, завірений печаттю Шепетівської
жандармерії. що він є постачальником продуктів у цей концтабір.
Перші поїздки і перші враження від того, що йому прийшлося пережити і бачити, у яких
жахливих умовах існують наші радянські військовополонені. Вони страшно голодують і всі
хворі на дизентерію, замість одягу на полонених одівають довгі незрозумілого кольору
сорочки, тому що їхні шлунки уже не перетравлюють їжу і все вилітає кривавим проносом. За
огорожею лежали гори трупів, полонені не вспівали копати траншеї, для поховання померлих і
звідтіля несло нудотним трупним духом. Складалося враження, що як тільки проїжджаєш
через ворота табору, так попадаєш у пекло, де люди в тяжких муках доживають свої останні
дні.
За возом Баланчука, бігли вкрай замучені, збожеволівші від голоду полонені і якщо коні
спорожнялися, так вони хапали і їли їхні, ще теплі екскременти.
Весь цей жах побаченого, коли у таборі військовополонених стало перебування людей у такій
безвихідності, на межі вимирання і справили на Баланчука таке тяжке враження, яке
надихнуло його розповідати про все це, всім людям, щоб вони знали про трагічну долю наших
полонених солдат.
У селах люди стали розуміти, що тільки від них залежить життя тих, хто попав у полон. Поки є
можливість передати продукти у табір, вони зможуть спасти життя полоненим.
І люди стали зносити все, що можливо було рахувати їстівним. Тільки, щоб побільше зібрати
продуктів, щоб не дати їм, наглою голодною смертю загинути. Зносили до воза картоплю,
буряки, та все, що селяни змогли зібрати зі свого господарства.
У перші рази, коли Баланчук приїжджав привозячи продукти, табір для військовополонених
охоронявся німецькими солдатами. А вже під кінець серпня охорону табору передали
козацькому кінному ескадрону. Ці козаки, раніше були окрасою Першої кінної армії
Будьонного. Всі як на підбір - рослі, міцні хлопці на конях, орловських знаменитих рисаках з
розцвітом у «яблучко». Вони попали в оточення і здалися німцям у полон, а німці взяли їх на
службу. Славутський концтабір теж охороняв ескадрон козаків. Хоча охоронці були і дуже
ретельні служаки, та все ж деколи закривали очі, коли хтось із полонеників робив спробу
втекти і не так знущалися над своїми колишніми товаришами по службі.
Микита Юхимович знов зібрався їхати до концтабору. Після затяжного дощу, дорогу
розмило і по болоті, коні заляпані багнюкою тягнули воза від хати, до хати. Їздовий, просив
людей не шкодувати продуктів, бо можливо і їхні рідні так само бідують. Фронт відкотився аж
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під Київ і селяни, які ходили у місто на ринок розказували, що по дорогам безкінечними
колонами женуть наших полонених.
Тільки сонце стало сходити над лісом і селяни виганяли на пасовище худобу. Їздовий
проїхав по всіх вулицях села, а продуктів тільки на пів воза назбирав, люди стали на зиму
запасатися. Тому він вирішив поїхати у сусіднє село Романіни і там просити селян поділитися
продуктами для своїх полонених. У цьому лісовому селі, люди ще раніше, назбирали у лісі
грибів, наварили великий казан густої, запашної грибної юшки і примостили його на віз.
Селяни зносили буханці з хлібом і відразу краяли їх на невеликі шматочки, щоб для всіх
хватило, варену картоплю і буряки, печену гарбузу, все що можна було їсти.
Завантаживши повний віз продуктами, Баланчук поїхав по лісній розбитій дорозі до
Шепетівки.
Вже в обідню пору, він під’їхав до пропускного пункту Шепетівського концтабору. Біля
воріт гарцювали на породистих в один колір «в яблуко» конях, з десяток відгодовлених на
німецьких харчах червонопиких козачків. Це були знамениті донські козаки Першої кінної
армії маршала Будьонного, які у перші дні війни цілими ескадронами здалися німцям в полон.
Черговий по пропуску викликав з караульного приміщення осавула, який вийшовши на
ганок протираючи заспані очі. Невеликого росту, та широкий в плечах, з кривими ногами і
пишними гусарськими вусами, обперезаний ременями портупеї, на синіх галіфе широкі
червоні лампаси - осавул виглядав геройські. Побачивши на підводі Баланчука, розплився у
безтурботній посмішці.
- Ти смотрі – Микіта прієхал! Что, привєз жрать для засранцев? Так они только харчи
переводять, все равно поздихают.
- Ну що ви таке говорите, пане осавуле? Та це ж божі люди, теж жити хтять. Треба людям,
якщо вони у біду попали, допомогти. - Микита Юхимович непомітно, тихенько повчав
осавула Божим законам.
Осавул з самовдоволеним видом махнув рукою, з якої на ремінці звисала нагайка, до
чергового козака.
- Пропускай этого божьєго чєловєка, пусть кормит своіх голодранцєв .
Баланчук під’їхав на підводі до внутрішнього пропускного пункту, тут уже чергував поліцай
з полонених. У середині табору за порядок по всій території відповідали поліцаї, які були
військовополоненими і виявили бажання служити окупаційній владі. Ці вірні прислужники
окупантів получали нове обмундирування і їх добре годували. Лагерні поліцаї виконували
всю брудну роботу – вони чергували біля бараків і відповідали за порядок на території табору,
під керівництвом німців проводили масові розстріли і самі керували захороненням загиблих
людей.
Поліцай відчинив дощаті ворота опутані колючим дротом. Тільки віз в’їхав на територію
табору, як зі всіх боків до нього стали бігти брудні, оброслі, у довгих сорочках полонені.
Баланчук скочив з воза і відбіг в сторону, а ці голодні люди обліпили воза і перекинули його зі
всім вмістом. І всі, полонені накинулися на розсипані по землі продукти і стали розхапувати
все, що їм попало під руки, набиваючи роти, навіть не дивлячись, що вони їдять.
Коли вже все, що на возу було привезено розхапали, то біля возу стало стовпотворіння:
одним не хватило що їсти і вони пригорщами черпали мокрий пісок, де була розлита грибна
юшка і смоктали його, а зібралося з десяток більш-менш здоровіших, поставили перекинутого
воза на колеса. І як тільки полонені стали перекидати воза, то на дно його впали дві людини,
які відразу були закидані соломою.
Баланчук, як побачив це все дійство, так його, аж піт пройняв і спочатку злякався. Та тут до
нього підійшов вже літній полонений, зарослий чорною з сивиною бородою і попросив.
- Дядьку! Ми вас просимо, вивезіть цих двох юнаків, їм ще тільки жити, а тут одна смерть…
- А якщо замітять? Тоді мене повісять і цих хлопців.
- Та скажете, що полонені ставили воза на колеса і ви нічого підозрілого не побачили.
- А що буде, то буде. – махнув рукою їздовий, згорбившись сів на передок воза і
цвьохнувши батогом погнав воза до воріт.
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Ну що дядьку, нагодував засранців? – запитав черговий козак відчиняючи ворота.
Та того що я привіз - мало, то капля у морі. Щоб їх нагодувати, потрібно в десять разів
більше їжі. – і став проїжджати повз ворота. І ніхто навіть не заглянув у віз.
Баланчук їхав на підводі по Шепетівці і боявся, щоб його не ніхто не зупинив. Старався
проїхати по самим глухим провулкам, щоб не пострічатися з поліцейським патрулем. А вже,
як тільки виїхали за місто у ліс, Микита Юхимович полегшено видохнув і повернувся на
передку і гукнув до тих, хто лежав на дні воза закидані сіном.
- Хлопці! Вставайте, уже ви у лісі, а тут вам боятися нічого.
Сіно заворушилося і звідтіля появилися дві голови: одна чорнява, а друга руда, як липовий
мед, ще й лице конопате.
- Дядя, а что ми ужє на свободє? – спитав на російській мові рудий полоненик.
- - А что не відішь, уже в лес прієхали. Вот даже не верится, что вирвалісь с такого ада.
Дядька останові свою тєлєгу, нам нужно сходіть в кусти, а то обгадим здєсь всю телегу –
чорнявий сплигнув з воза, та впав на землю, як мішок і лицем зарився у листя. У нього не
було сил, на ногах триматися. Він зробив спробу піднятися, та заплутався у довгій сорочці
і знов звалився на землю. На руках безпорадно оперся, і заплакав.
Микита Юхимович підійшов до нього, підняв на руках і як маленьку дитину поклав у віз.
- Та ти синку, зовсім власної ваги тіла не маєш, один дух держить тіло. Та не переживай, до
села доїдемо, а там вас нагодують і на ноги поставлять. Будете іще такі кренделя на танцях з
молодицями виписувати. Перші кавалери на селі будете... – заспокоював хлопців Баланчук, а
сам як гляне на ці висохлі скелети, у яких тільки життя трішки жевріло, то й сам, від жалю до
цих хлопців, аж ледве не заплакав.
Уже вечоріло, як він під’їхав до своєї домівки. Біля воріт стояла його дружина, чекала його.
Як тільки чоловік став возити у концтабір продукти, так вона місця собі не знаходила. Все її
здавалося, що цей намір возити продукти, може бідою повернутися для її родини. А на цей раз
побачила, хоча смеркало, що на возі знаходиться, якісь дві дитячі постаті. Вона запитливо
подивилася на чоловіка. Та він тільки буркнув на неї.
- Ну чого витріщилась? Іди нагрій побільше води і пошли Віталіка до баби Горпини, нехай
прийде, тут їй, деяка справа є.
Віддавши всі необхідні накази і простежив, щоб всі у родині були задіяні, він підійшов до
воза.
- Так хлопці, у цій домівці вас будуть лічити і доглядати, поки ми вас на ноги не поставимо.
Взяв на руки рудого бранця і як дитинку заніс до хати, де вже баби налили повні здорові
дерев’яні ночви гарячої води. Жінки як побачили цього хлопця, аж за голову взялися.
- Ой лишенько! – запричитала Домуха, жінка Баланчука і сплеснула руками. – та він живий
скелет. – Стала оглядати тіло полоненика все покрите язвами. - Я піду на город череди
нарву, вона очищає тіло від язв.
У хату зайшла стара баба Горпина, згорблена, з сивими пасмами волосся, яке закривало її
лице, але з чорними, як у молодиці бігаючими зіницями.
- Микито! Чого ти мене викликував? – скрипливим, тремтячим голосом спитала вона.
- Добрий вечір бабцю! Я привіз з табору наших полонеників, так прошу вас допомогти їх
доглянути, щоб на ноги поставити, а то вони уже на ладан дишуть. Зараз піду іще одного
доходягу принесу.
Баба, як сліпа, облапала голову рудого в’язня, на диво кріпкими руками схопила за комір
сорочки, яка від бруду вже розповзалася і різким рухом розірвала її. І вона непотрібним
мотлохом спала на землю.
У цей час зв’якнула клямка і в чорній проймі дверей появився Микита, який на руках тримав
впалого в безпам’ятство чорнявого хлопчину. Він посадив його на лаву, і стягнув з нього
сорочку. Обережно підняв і поклав його у ночви з водою настояною на траві – череді. Микита
з бабою Горпиною помили хлопців і баба оглянула їх. Наказала Микиті суворо:
- Якщо хочеш, щоб ці хлопчаки вижили, так їм нічого їсти не давайте, тільки сік чорниць і
трішки кип’яченої води, а то ослаблене здоров’я не зможе боротися з дизентерією.
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Місцеве населення збирали у лісі черниці, малину, гриби і в кошиках носили у місто, міняли
у німців на цукор і сіль. Цілий тиждень хлопців – втікачів годували одним соком черниць, а
коли дизентерія трохи вгамувалась, так стали давати їм їсти більш калорійну їжу.
Хлопці видужували і вже стали самі виходити з хати, грітися на сонечку. Сільська дітвора
цілою ватагою завалювала до них у двір, щоб поспілкуватися з полонениками. А ці хлопці, для
місцевої дітвори були справжнім скарбом. Вони навчили їх багатьом дитячим премудростям,
різним дитячим забавам, якими бавилися вони у дитинстві.
А вони були родом з під Вязьми і з одного села. Рудого звали Павликом, а чорнявого
Василем. В армію служити їх призвали разом, іще за рік до війни і попали хлопці служити на
прикордонну заставу біля міста Любомль. Служба на заставі була нелегка, постійне несення
сторожової служби на кордоні з Польщею, яку окупувала нацистська Німеччина, військові
заняття і господарство на заставі не мале, так що нудьгувати не було часу. І в той день коли
почалась війна, земляки у дві годині ночі змінилися з варти і стомлені зайшли у казарму. За
останню добу, хлопцям не було часу навіть вгору глянути. Зрання прибирали у конюшні,
чистили коней і водили до річки їх купали, а потім заступили на варту у прикордонній смузі.
Тільки по ту сторону кордону до нас, несло якоюсь неясною тривогою. Вже декілька днів із-за
лісу, який розділяв кордон, чулося ясне гудіння автомашин і скрегіт танкових гусениць. Вони
декілька разів доповідали на заставу, що понад лісом на пряме наведення серед білого дня, без
всякої маскування встановлюють артилерійські батареї. Та на їхні доклади, ішла одна
відповідь:- Ето провокація – будьте бдітєльнимі!
Прикордонники поставили у піраміду гвинтівки і роздягнулися, лягли спати. На завтра
обіцяли, що приїдуть на заставу з міста артисти і будуть давати концерт. Та тільки їх голови
доторкнулися до м’якої подушки набитої запашним сіном, як всі тривоги і денні проблеми
пропали і вони забулися кріпким молодецьким, безтурботним сном.
Та спати хлопцям не прийшлось, тільки заснули, як казарма від землетрусу стала
розвалюватися, кругом неї танцювали вибухи бомб і снарядів. Всі, які проснулися живими
солдати кинулися до піраміди зі зброєю, та туди, у цей момент попав снаряд і вибухом
рознесло весь склад зброї. Солдати в розпачі, хто як вспів одягнутися, стали виплигувати з
вікон казарми і бігти до узлісся де були вириті окопи. Казарма і всі будівлі на заставі горіли,
повсюди лежали трупи солдат і коней, і вся територія застави була усіяна, як віспою вирвами.
Артилерійський обстріл застави раптово закінчився, і літаки з хрестами перестали літати над
заставою. Наступила мертва тиша, аж вухах від неї дзвеніло.
Прикордонники, які зосталися живі лазили по згарищам, вишукували де яка зосталася зброя,
бо перший снаряд, який вибухнув на заставі, якраз попав у піраміду зі зброєю і від неї
зосталися одні обламки. Як на то, зостався неушкоджений погріб з боєзапасом, з якого солдати
витягли кулемет «Максим», цинки з патронами, ящики з гранатами. Були там снаряди до
гармати, та тільки дві «сорокапятки», які стояли на дворищі застави були так покручені від
вибуху бомби, що для стрільби були не пригідні. Із командирів, в живих зосталися старшина
застави і молодий лейтенант, тільки прибувши з училища. Старшина зібрав всіх уцілілих
солдат і розосередив по всій довжині оборони застави. Тільки зайняли оборону, як розвідка
донесла, що по шляху, який проходив біля застави рухається колона німецьких танків.
Першими з-за повороту на шляху появилися з десяток мотоциклів, які їхали по дорозі, як на
параді. Вони зовсім, напевне не очікували якогось спротиву.
Прикордонники підпустили їх поближче і прозвучала команда старшини.
- По окупантам, вогонь!
Кулемет застрочив і декілька мотоциклів без водіїв скотилися під укіс, а зоставшихся на
дорозі мотоциклістів, бійці закидали гранатами. Відразу всі з окопів повилазили, хто з
лопатою, хто з обгорілою гвинтівкою, а хто і замашним дрючком і кинулися в атаку добивати
німців. А вони не очікували такої швидкої розв’язки і не змогли організувати оборону.
Прикордонники зібрали трофейну зброю і повернулися збуджені від рукопашного бою в
окопи. Дехто був поранений і їм перев’язували рани. І знов пронеслась команда:
- танки!
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Як тільки на шляху з’явилися танки, так вони відразу відкрили вогонь по окопам і там від
вибухів все змішалося. Бійцям не було чим з ними воювати, вони чекали поки танки підійдуть
на відстань кидка гранати. Та німці не спішили утюжити траками окопи, побачивши, що у
прикордонників відсутня артилерія, стали розстрілювати окопи артилерією. Вибух снаряда на
бруствері окопу, оглушив прикордонників і засипав їх землею.
Німецькі солдати підігнали до окопів наших військовополонених і заставили їх відкопувати в
окопах контужених від вибухів прикордонників і відносили на плац застави. Ніч пролежали
без свідомості на плацу полоненики, а під ранок перший отямився Павло. Підняв голову хотів
озирнутися, та у скронях як цвях забили і в очах блискавки пронеслись, від болю аж застогнав.
Обхватив руками голову і став потихенько підніматися. На плацу в ряд лежало з десяток тіл і
він став кожного тормосити. Серед них найшов свого земляка Василя, який був без тями і
тихенько стогнав. Павло став легенько масажувати йому скроні і він відкрив очі. Хотів щось
спитати, та тільки почулось якесь незв’язне мукання. Лице перекосилося судорогами від болю.
Павло взяв під пахви Василя і вони хитаючись побрели від застави. Та за ними німці послали
мотоцикліста і той завернув їх назад. До обіду німці вже набрали більше сотні полонених,
вишикували у колону і повели під охороною німецьких солдат на схід. Днів десять брели
полонені, колона виросла більше тисячі чоловік, яких привели до Шепетівського концтабору
помирати...
Як тільки хлопці більш-менш видужали, трохи сили набралися, так стали добрими
помічниками у Баланчуковому господарстві. Їм хотілося чимсь віддячити господарям, за то,
що вони спасли їм життя.
Та одного січневого морозного вечора, коли вся родина зібралася біля печі, у якій з м’яким,
тихим благовінням горів вогонь, який навівав на роздуми. Старші посідали на лавках біля печі
і розповідали про своє життя-биття, про те що коїться у світі. Діти залізли на теплу піч, звідти
тільки витикалися їхні русяві головки, які з цікавістю слухали про що ведуть мову дорослі.
Раптом на дворі загавкала собака і у вхідні двері хтось загрюкав. Микита Юхимович встав з
лавки у білих полотняних спідниках і невдоволено пробурчав.
- Кого це чорт, у таку пізню пору несе? – всунув ноги у постоли, намацав у припічку огарок
свічки і підпалив від обгорілого з печі поліна, почовгав у сіни.
- Хто там?
- Дядьку Микита відкрийте, це до вас по терміновій справі.
У хату зайшли троє озброєних дядьків одягнутих хто як, стоячий біля дверей, молодий - у
старій шинелі і валянках, на голові приплюснута, розгорнута пілотка і з рушницею, другий з
чорною бородою – військовий, обперезаний портупеєю з кобурою, з плеча звисав німецький
автомат, а третій – у тулубі і валянках, хутряній вушанці, літнього віку. Він, як старий
знайомий поздоровався за руку з господарем.
- Добрий вечір вам Микито і всій вашій родині. Ми прийшли по такій справі, у вас
проживають два військовополонених, так їм хватить від’їдати боки на хазяйських харчах, пора
виконати свій святий обов’язок по захисту своєї Батьківщини.
- Та яка батьківщина, коли німці всіх комуняків побили. – пробурчав Микита.
- Та ні, ви помиляєтесь, наші розбили німецькі війська під Москвою і німці зараз відступають.
Сталін звернувся до народу, щоб підіймалися на боротьбу проти окупантів.
- Тут піднялися з лавки хлопці, у таких же білих спідниках, як у Микити. Павло рукою
розкуйовдив свою руду чуприну.
- Уважаємий, а ми не протів чтоб послужіть Родінє, а то нас уже два раза пряталі от облави. І
нємцам в плен ми большє нє здадімся.
Отож ми з вами домовилися, що б ви завтра, в обідню пору підійшли до будинку лісника. Ми
будемо вас там чекати. Микито, як ти, зможеш їх спорядити на війну? Потрібно їх тепло
одягнути і сидор на дорогу не помішає. Якщо найдете якусь зброю, так ми будемо вам вдячні.
До побачення!
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Коли нічні прибульці покинули обійстя, тільки тоді мати Домуха спохватилася що її рідних
знов забирають на війну, ці два хлопчаки, яких вони вирвали з лап смерті, за цей час для них
стали, як рідні.
- Ой синочки мої рідненькі, як же я без вас жити буду! Ця клята війна знову забирає дітей
на бойню!
- Жінко! Переставай репетувати, та тебе на все село чути, ще біди на нас накличеш! –
гримнув на неї знервований чоловік.
- Йди стара, готов хлопців у дорогу!
Заплакана Домуха, шморгаючи носом пішла у погріб, збирати сидор для хлопців.
Вранці Микита Юхимович з хлопцями швидко запорали худобу, наносили з криниці води, а
дядько заліз на горище і звідти став скидати старі запилені кожухи, валянки. Коли хлопців
зібрали у дорогу, дядько пішов у хлів і звідтіля приніс гвинтівку завернуту у промаслене
дьогтем ганчір’я, речовий солдатський мішок набитий патронами і два гострих ножа
виготовлених із старої кавалерійської шаблі. Дядько якось ніяково посміхнувся скоса
позираючи на Домаху:
- Бачите, приготовив для себе. Думав тряхнути стариною і піти самому у партизани, та
тільки, така видалась нагода, що ця зброя пригодиться для моїх хлопчиків.
- Ах ти старий дурню! – Домаха взяла кулаки у боки, та й посунула на нього – ти що,
захотів нас оставити сиротами? У тебе діти іще малі і худоби повний хлів, а хто її буде
порати? Ось, Марію треба заміж відати. Я тобі повоюю! – і провела кулаком у дядька
попід носом. Дядько тільки шморгнув носом і став задкувати до дверей, бо знав крутий
норов жінки.
- Ну що ти Домуха! Заспокойся, я ж все хлопцям віддав.
- Ну так синочки, сідайте за стіл, а то вже не часто вам прийдеться так сидіти по
домашньому. – запросила Домаха хлопців до столу. А стіл був вже заставлений різними
наїдками, а посередині возвеличувалась велика миска залитих сметаною вареників.
Микита пішов за піч щось там порився і поставив на стіл бутель темно-червоного як кров
– вишняку.
Хлопці пообідали, попрощалися зі всіма і по протоптаній стежці почалапали у ліс до хати
лісника, де їх вже чекали на санях партизани.
Рідко коли випадала нагода для хлопців навідатись у село. Диверсійна група у якій вони
служили, постійно вела бойові дії супротив окупантів. Та нагода появилася вже літом 1943
року, коли сельчани передали у загін - що Баланчук видає заміж дочку Марію і запрошує
хлопців у неділю на свадьбу.
Хлопці, як взнали про цю подію, так відразу підійшли до командира групи Іванова Олексія з
просьбою відпустити їх на свадьбу. Командир дав згоду, та тільки довго давав напучування, як
їм треба поважно вести себе на людях. Хлопці вже зібралися іти, та біля виходу із землянки
чогось заменжувалися. Іванов побачив, що хлопці ще щось хочуть, та не наважуються сказати.
А він їх: як бійців, як друзів цінив і поважав.
- Ну що ще хочете?
- Альоша! Ти нас прості, но ми пол года нєбилі в дома і сєстру замуж видают, а в нас нічєго
нєт, что єй подаріть. Можєт ти нам что посовєтуєш?
Олексій почухав потилицю, наморщив лоба думаючи...
- А дійсно, вже рік воюємо, у німців цілі автоколони з добром відбиваємо, а для себе нічого
не зоставили. А була-не-була, віддам вам «НЗ» .
Підійшов до ящика з під гранат, що лежав у кутку землянки, відкрив його і звідти дістав
трофейну німецьку флягу з спиртом і дві плитки шоколаду.
- Ось, все що маємо. – і всунув ці скарби в руки Павла, у якого від надміру почуттів, аж в
очах сльози заблищали. Він вдячно кивнув і вийшов з землянки. Хлопці запрягли коня у
віз і поїхали за десять кілометрів до села Міньківці.

67

Поки по лісній болотистій дорозі вони доїхали до села вже було по обіді. Проїжджали по селу
і люди завбачивши чужинців придивлялися з цікавістю - хто ж це приїхав і чого їм у селі
потрібно?
Та це ж Микити Баланчука хлопці з лісу приїхали.
Заїхали у двір і з хати зачувши фиркання коня вийшов Микита. Побачив, що його хлопці
приїхали, аж заплакав.
- Синки мої дорогенькі приїхали! Як шкода, що ви спізнилися. Марія з Андрієм пів години
тому поїхали в Жуків до церкви вінчатися. І жінка моя зі всіма поїхали... – Він підійшов
до хлопців обійняв їх.
- Да, жалко, что Марію нє поздравілі, а хотєлось посмотрєть на свадьбу. – З зітханням
промовив Василь і на лиці було таке розчарування.
- Синочки, ви так змужніли за цей час, не засмучуйтесь, а може я зараз запряжу своїх коней
і поїдемо у село Жуків?
- Нет отец, в ето сєло ми нє сможєм поєхать, там разквартєровано поліцейськое
подраздєлєнія, і нас отпустілі только до вєчєра, – розвів руками Павло. – Вот, перєдайтє
Марії подарок, в нас нєчєго лучшєго нє нашлось, - і він передав пакунок Баланчуку.
- Так синочки, заходьте до хати, там вже накритий стіл, як на весіллі. І ми тут погуляємо
не гірше чим вони, а то нас самих зоставили. А ми бідувати не будемо! – воркував старий,
запрошуючи хлопчиків до столу.
Хлопці засиділися за столом з Микитою Юхимовичем до вечора і вже розчервонілі від
випитого вийшли з хати і стали готовитися до від’їзду.
- Хлопці! Хвилинку зачекайте, я зараз вийду. – почувся з хати голос дядька Микити.
Василь сходив у хлів, взяв у відрі овес і висипав його для коня у мішковину. З хати вийшов
дядько і поніс до воза кошик з наїдками і велику сулію горілки. Він обійняв хлопців і
розцілував. Вони посідали у віз і поїхали до лісу, а на дорозі стояла самотня постать Микити.
Він у слід їм, прощально махав рукою.
Під кінець сорок третього року, під Новий рік, коли фронт вже приближався до нашого краю,
у село Міньковці заїхала кавалькада саней, у яких сиділи партизани. Вони вже знали, що у селі
німці немає і підійшов фронт близько, так партизани вирішили переселитися у село. Більшість
з цих партизанів були родом з Міньківців.
У неділю в селі готовилися до весілля. Наречений був партизаном, а наречена з Міньківців. І
коли це дійство дійшло до того, що всі зібралися за заставленим різними наїдками столами і
стали проголошувати заздоровниці, як за селом ляснув постріл.
Партизани кинулися на вулицю і побачили, що село оточено німцями. Солдати у білих
маскхалатах, вже підходили зі всіх сторін до околиці, а за ними повзли по снігу транспортери і
з кулеметів почали обстрілювати село. Партизани стали гарячково відстрілюватись і робили
спробу організувати оборону. Та їх було всього тридцять бійців, а це мало, щоб протистояти
військовій частині.
Коли німці прорвалися до центру села і більшість партизан вже загинуло. Павло з Василем і
з ними десяток вцілілих партизан кинулися у двір Баланчука. Вони шукали порятунок у
схроні, який був викопаний іще хлопцями, коли їх визволили з полону. Він був викопаний у
кутку двора на глибині трьох метрів біля глибокої криниці. Там була вирита простора кімната,
оббита дошками і мала один вихід через люк у криницю. По ланцюгу, який підіймав відро з
водою можна було залізти у схрон. А другий лаз зі схрону був проритий під землею і виходив
біля хліва і для маскування на ляду був накиданий гній. У цьому схроні полоненики не раз
ховалися під час облав, які влаштовували німці і поліцаї.
Партизани поспішали сховатися, одні відкидали гній і лізли в лаз, другі хваталися за ланцюг і
спускалися у криницю. Та німці уже були близько і замітили як партизани плигали у криницю.
Микита Юхимович, коли останній партизан сховався у лазі, накрив лядою і вилами накидав
на неї гною. Вся рідня покинула хату і побігли через городи, ховатися у сусідів.
Німці заскочили у двір, відразу оточили криницю і щось між собою джеркотіли. Потім
привели поліцая і він став кричати у криницю, щоб партизани здавалися, та з криниці тільки
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гробова тиша. Тоді німці підтягнули за ланцюг відро, наклали туди гранат, витягнули чеку і
швидко опустили його у криницю. Від вибуху, аж земля здригнулася. З криниці повалив сизий
густий дим, коли він розсіявся, то солдати знов зібралися біля криниці і побачили розбитий лаз
у криниці. Вони взяли вогнемет і стали стріляти струменями вогню у розбитий лаз. Потім
кинули туди іще пару гранат.
Після цього, вони швидко посідали у транспортери і поїхали. Видно було, що це були
фронтовики, бо якщо були б карателі , так вони б відразу спалили все село і всіх жителів його
розстріляли.
Коли німці покинули село, люди почали зносити до центру села побитих партизан. На
простирадлах простелених на снігу лежали понівечені, простріляні тіла партизан. На дворище
Микити Баланчука стали сходитися селяни, вони все не наважувалися спуститись у схрон, з
якого іще курівся дим і несло нудотним смородом горілого людського м’яса і ганчір’я. А
другий лаз від хліва обвалився від вибуху.
І вирішив лізти туди – Андрій, зять Микити.
- Люди добрі! Я полізу, може хтось там зостався живий. Там же Вася з Павликом мусять
бути. – І скрипнув зубами, зняв почеплений на паркані рушник, обв’язав ним лице, тільки
для очей оставив прорізь. Підійшов до криниці обхватив ланцюг, спритно перескочив
через бруствер криниці і став спускатися вниз у димлячи, розвалений від вибухів гранат
отвір лазу. Та там було темно і він нічого не зміг побачити, тому гукнув на гору.
- Хлопці, візьміть у хаті гасову лампу і на мотузці спустіть її до мене.
Люди швидко виконали його вказівки, а Микита приніс віжки і міцні мотузки, по яким будуть
подавати із схрону тіла загиблих. Андрій освітив гасовою лампою схрон і жахнувся. Вся
кімната від вибухів була завалена розірваними тілами. І він став збирати останки людей,
зв’язувати їх і подавати на верх. Потім, йому на допомогу, спустився у лаз ще один чоловік і
взяв з собою дерев’яні ночви у яких вони подавали останки. Коли вже всі трупи були
витягнуті із схрону, люди стали впізнавати своїх рідних і село наповнилося зойками і плачем
по загиблим. На сільському кладовищі прибулі з партизанського загону партизани разом з
селянами копали у мерзлому ґрунті довгу траншею. З села туди звозили останки партизан і
вже під вечір почали процесію поховання. На траурному мітингу виступив командир
партизанського загону Шиков. Партизани над могилою зробили з гвинтівок троєкратний залп
у честь загиблих партизан.

Іванов
Танкіста, рядового Іванова, війна застала на західному кордоні і його танк з самого
початку війни знаходився в гущі бойових дій з німцями. Під Рава-Руською його танк був
підбитий, а він потрапив у полон. Німці військовополонених гнали колонами по дорогам вслід
за фронтом. Декілька разів робив спробу втекти з полону, та все невдало, його німці ловили,
по-звірячому били й повертали знову в колону військовополонених. Колону полонених
пригнали в Славутський концтабір і відправили на роботи в кар’єр торфорозробок.
Мешкали полонені у довгому бараку на околиці міста Славута. Вся жила зона, де перебували
полонені, була обнесена в два ряди колючим дротом огорожею і двома сторожовими вишками
з кулеметами. Годували полонених два рази в день переважно мерзлими кормовими буряками,
суворо дотримуючись раз установленого режиму. Підвода з буряками в’їжджала на подвір’я
щодня: перший раз - рівно о сьомій годині ранку, перед тим як відправити на працю
полонених і вдруге – рівно о сьомій вечора, коли їх приганяють колоною з кар’єру. І ніколи
пізніше, чи раніш. Заборонялося також пекти чи варити буряки без надзвичайної потреби і
спеціального на те дозволу, розпалювати вогнища. Та за винятком, після роботи іноді старший
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шуцман, з – за своєї проявленої виняткової доброти, давав дозвіл каторжникам розвести
багаття, щоб вони змогли просушити свій одяг і спекти буряки.
Робота на торф’яній копальні була каторжною. Одні полонені цілий день по коліна в
болотяній твані копали торф, другі – вичерпували відрами з ям болотяну воду і виносили торф
на берег на просушку. І так кожен день, відчуваючи лише набридливу, холодну вогкість, яка
звично пронизувала їхні беззахисні тіла до самісіньких нутрощів. І холодне, хоч і яскраве,
жовтневе сонце вже не могло, не мало сили зігріти. Воно тільки сліпило.
Коли під вечір втомлені полонені, після тяжкої виснажливої праці поверталися з кар’єру в
барак, то на узбіччі дороги, по якій поліцаї гнали колону, стояла молода жінка й вдивлялася в
обличчя замучених бранців. Як тільки біля неї пройшов Олексій Іванов, то вона махнула йому
рукою, щоб він звернув на неї увагу. Олексій кивнув їй головою й на його змученому обличчі
з’явилася посмішка. Тоді жінка гукнула йому, щоб він назвав своє прізвище і всі біографічні
дані про себе. Він привернув до себе цієї жінки увагу, тому що він йшов у колоні полонених
не згорблений, та й виділявся серед інших своєю стрункою статурою і молодістю. Вона
декілька днів підходила до кар’єру, у той час, коли поверталася колона в’язнів із кар’єру в
барак, проводжала їх до воріт загорожі, де мешкали полонені. Ідучи по узбіччі поруч з
Олексієм все випитувала про нього й розповідала йому про себе.
Якось одного дня жінка прийшла до кар’єру й заявила для охоронників, що серед полонених
знаходиться її чоловік. Коли підвели до неї Іванова, так він підтвердив, що це його жінка і
німці його визволили з-під ув’язнення. Ця жінка, Зінчук Марія, була родичкою командира
партизанського загону А.З.Одухи. Марія і Олексій Іванов згодом одружилися.
На території Славутського району знаходилися чотири партизанських загони, чисельністю до
двох тисяч чоловік, з часом вони об’єдналися в партизанське з’єднання, яким командував
А.З.Одуха. До літа 1943 року славутські партизани вели дуже пасивний вид бойових дій. В
основному нападали на обози, де можна було відбити машину або підводу з продуктами,
одягом. Мешканці населених пунктів стали більше боятися партизан ніж поліцаїв. Партизан,
який заходив на подвір’я сільських господарів, забирав усе, що йому на очі потрапляло, і ніхто
не посміє йому перечити.
Тільки одна партизанська диверсійна група, яка таборилася в лісах біля села Міньківці, під
командуванням О.Г.Іванова постійно вела бойові дії проти окупантів.
Цей невеличкий
партизанський загін разом із загоном УПА
(бандерівцями), що базувався під Корцем, неодноразово проводив
спільні бойові операції супроти німців. Вчасності були знищені
декілька ворожих гарнізонів у населених пунктах.
О. Г. Іванов (1920 р.– 04.1944 р.) – начальник штабу
диверсійного партизанського загону, Герой Радянського Союзу
(посмертно)

Лісові заготівельники
На хутір Галашевщина, який знаходився в центрі великого лісового масиву між містами
Славута й Ізяславом, німці весною почали прокладати через лісові хащі і болота залізничну
вузькоколійну
вітку.
Всі
роботи
по
прокладенню
залізниці
виконувалися
військовополоненими з славутського концтабору. Колону військовополонених з пів тисячі
людей, погнали за дванадцять кілометрів через ліс до хутора Галашевщина. За колоною везли
на трьох підводах лопати, сокири і ручні пилки, мотки колючого дроту, та також великого
котла, для варки баланди для полонених і мішки з спец. борошном. Охорона була: до взводу
німецьких солдат і стільки ж поліцаїв, замикав колону транспортер.
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По прибуттю на хутір, відразу полонених розділили на бригади, призначили старших і до
смеркання обнесли велику лісову поляну двома рядами загорожі колючим дротом. На цій
поляні стояли дві будівлі: довгий вже з прогнилою стріхою сарай, там колись стояла парова
пилорама, а тепер на тому місці зосталися лежати прогнивши старі шпали, а другою будівлею
був барак, в якому колись проживали робітники пилорами. То був іще добротний дім, та
тільки з вибитими шибками на вікнах і хтось з хуторян зняв вхідні двері. В цьому бараку
розмістилася охорона, а в сараю жили полонені, які спали на землі, підстеливши гіляки, стару
зопрівшу солому. В метрах ста від поляни, знаходилися поселення хуторян, там проживали
шість сімей.
Для полонених з перших днів прибуття на цей чарівний лісовий хутір і для корінних
мешканців хутора, став відліком їхнього тлінного існування на цьому світі.
Німці вирішили на хутірку Галашевщині, так як він знаходився в центрі лісового масиву,
розпочати вирізку лісу, а зрештою вивозку деревини по вузькоколійці, яку ще потрібно було
прокласти довжиною чотирнадцять кілометрів до Славути.
І полонені зрання до смеркання працювали на розчистці від лісу просіки для майбутньої
дороги, лопатами накидали землю і трамбували, робили насип висотою три метри, вкладали
шпали і всю цю тяжку працю виконували вручну. Під кінець літа вузькоколійка до
Славутський лісозаводу була прокладена і по ній для випробування, проїхав невеличкий
паровоз.
Яким було дивом, побачити посеред дикої природи, це шипляче, чмихаючи паром і димом
чудовище, яке тихенько котилося по блискучим рейкам у глибину лісу. Паровоз міг вивезти
чотири залізничні платформи навантажені колодами і цього було достатньо для завантаження
сировиною лісозаводу, який працював цілодобово. На лісозаводі розпилювали колоди,
сушили дошки, вантажили у вагони і вивозили у Німеччину і всю саму тяжку працю
виконували полонені.
Полонені на хуторку працювали на лісоповалі і виконували всю роботу вручну, від
спилювання дерев, трелювання їх до залізниці і вантаження на платформи. В кожну колоду
впрягалися більше тридцяти людей і під ляскання канчуками поліцаїв по їх спинам, тягнули
деревину до місця вантаження. В’язні, ще як було тепло, виконували норму по заготівлі
деревини. Кожен день вантажили колодами чотири платформи і відправляли на славутський
лісозавод.
Настала холодна осінь. Потягнулися короткі, підсліпуваті дні і нескінченно довгі,
непроглядно чорні і морозні осінні ночі. Мокра, пронизливо холодна земля і каламутне,
набрякле, зависле над самою головою небо і полонені полу роздягнуті, обірвані, босі, стали
масово хворіти і з кожним днем серед них збільшувалася смертність. З кожного дня все менше
відправляли вони завантажених колодами платформ на славутський лісозавод.
Похмуру осінь змінила люта зима з пекучими морозами. Голод, холод, хвороби і кулі
охоронників почали косити полонених на лісоповалі десятками.
Ночувати військовополонених заганяли в старий наполовину розвалений сарай, стріха якого
прогнила й була дірява як решето. Люди спали взимку на землі, у болоті, щільно збившись у
купу й часто вранці, коли їх піднімали на роботу, то ті, що впали знесилені на землю й не мали
сил притиснутися до ближнього, замерзали, а декотрі, потрапивши у середину купи, були
задушені від щільно притиснутих тіл. Кожен хотів хоча би трішки зігрітися.
На лісопильню постійно направляли зі славутського концтабору нові партії полонених, а
назад ніхто вже не повертався. Виснажені від голоду, холоду й тяжкої праці на лісопильні
полонені вмирали і їх не хоронили, а скидали трупи в ями у лісі, і вони там зогнивали.
Охороняли їх всього десять поліцаїв і двадцять німецьких солдатів.
Недалеко від лісопильні був розташований партизанський табір, і партизани проходили біля
німців, здоровалися з ними, а на полонених не звертали уваги. Якщо полонений утікав із-під
варти, так його партизани до себе не приймали, бо кому потрібна голодна, роздягнута, хвора
людина. У лісовому селищі Хоровиця на танцях у клубі, часто можна було побачити німців,
партизанів і поліцаїв, що пили разом горілку й танцювали з місцевими дівчатами. Славутcький
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концтабір для військовополонених «Гросслазарет №301» охороняли сто двадцять німецьких
солдат і офіцерів, ще й сотня козаків-власовців. Партизани за всю війну ні разу не зробили
спробу визволити наших полонених зі славутського концтабору. Командування
партизанського з’єднання ім. Михайлова дуже добре керувались указом Сталіна, що наші
радянські військовополонені є зрадниками Батьківщини. А також у їхніх діях проявлялася
тісна співпраця з органами НКВС, які диктували і наставляли командування партизанських
загонів, щоб вони строго виконували їхні інструкції.

Баба Люба

У

воєнну окупаційну зимову пору в Білотині жилося холодно й голодно, і в нас
закінчилися всі їстівні припаси. Тільки корова давала трішки молока. Але її одним
сіном прогодувати зимою важко. Ми носили з лісу зелену соснову хвою й давали
корові, а самі варили із хвої відвар і пили. Цей на смак відворотний напій має властивість
добре відновлювати сили.
Та коли голод став дуже дошкуляти, так я з мамою вирішили йти в село Борисів до нашої
родички, яка там проживала, просити в борг якихось продуктів.
Студені вітри нагорнули з поля на дорогу високі, мов терикони, сніги. На засніжених деревах
висіли, наче покинуті гнізда, настовбурчені, скуйовджені, патлаті ворони, що лінувалися
літати: то на мороз. Ворон гнітило передчуття морозів. Вовтузилися на гілляках, всідаючись,
порозпускали пір’я і тільки зрідка повертали з боку в бік довгий чорний дзьоб. Бо зима на
нашому поліссі люта через вологе, парне повітря від боліт: як ударять морози, то сирий холод
пробирає до кісток.
Ми вранці йшли по засипаній снігом дорозі, місцями снігові замети на шляху сягали вище
пояса. Скільки не дивилась на білу рівнину, де лежало притихле білотинське поле, задубіле
від морозу. Не могла вгадати, де воно переходить у притрушене сніжком болото. Тільки де-неде з під снігу витикалися низенькі на зріст верби, на високих стеблах мохнатіли коричневі
головки очеретяних галок, й гостро стирчали не вимерзлі сірі очерети. І від тієї тихої лукавої
чистоти, що оповила разом болото й поле, душу мені розривала, як вибух незрозуміла тривога.
Під світлими, осяйними зблисками на тихих снігах ховалися брудні болотяні провалля,
вікнини, що не заростали навіть водоростями й ніколи не замерзали, наче чисті глибокі
криниці. Вистачало мені пригадати, як люди розповідали, що декілька років тому, на цьому
болоті пропали двоє дітей і їхні трупи, болото, віддало вже літом.
Вже в опівдні, ми замерзлі добрели до села Борисів. У селі зайшли до тітки, яка жила
самотньо скраю села. Я вперше побачила її. То була старенька, з добрими, ласкавими очима
бабця. Вона зустріла нас на порозі й безпорадно розвела руками:
– Ой лишенько! Це як ви добралися сюди по такому глибокому снігу? Ти диви – та в тебе,
доню, пальці із чобіток виглядають!
Так, це була правда. Ті чобітки, що подарувала дочка Борисюка, уже розлізлися, і щоб підошва
не відвалилася, то я їх скрутила дротом. Але з роззявленого носка чобота стирчала солома, яку
я клала у чобіт замість онуч і виглядали посинілі від холоду пальці. Ми в тітки відігрілися,
вона почастувала нас печеною картоплею й узваром із грушок. Мама подякувала за частування
та й нагадала, що в неї в хаті немає що дати їсти дітям і баба голодна. Тітка винесла з льоху
відро картоплі, лісових сухих грушок, більше їй не було що дати. І нагадала, щоб ми зайшли
до баби Люби, бо вона нам має що дати: її дочка працює писарем у Шепетівській жандармерії.
Баба Люба жила по сусідству з тіткою, добре знала родину Серединських, тому радо зустріла
нас, нагодувала, і стали ми згадувати про своїх односельчан, а потім перевели розмову про те,
що чути у світі. Мама розпитувала бабу Любу про що розказує їй дочка, яка працює в німців.
А баба відразу насторожилась і поставила зустрічне запитання:
– А що вас конкретно цікавить? Те, що ви недаремно сюди добиралися, я вже зрозуміла...
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Мама з нею домовилася, що всю інформацію, яка може зацікавити партизанів, передаватиме
через бабу Любу її дочка. Ми будемо навідуватися до неї, а якщо з’явиться потреба швидко
повідомити нас, то пришлють сусідського хлопця. На прощання баба Люба подарувала мені
великі биті валянки й ще дала одну паляницю, мішок картоплі. Я взула валянки й ми,
завантажені торбинами, пішли, пробираючись через снігові намети на шляху до своєї домівки.
Після цієї зустрічі в село Борисів нам прийшлося навідуватися частенько.
Так була створена ще одна підпільна група, від якої партизани довгий час приймали
потрібну інформацію. Основним завданням, поставленим перед цією групою, було виявлення
пересування німецьких обозів і транспортних колон, наведення на них партизанських загонів у
районі Ізяслав – Острог – Славута.

Марія Полькевич

Н

імецька розвідка заслала в партизанський загін шпигуна, який служив в німців у
військах генерала Власова. Його прийняли в загін як колишнього солдата, який
потрапив в оточення і відстав від своєї частини, а тепер хоче воювати в партизанах.
Він пробув у загоні декілька днів, розвідав усі координати місцезнаходження табору, ближчі
під’їзди до нього й тихенько пішов від партизанів.
В обідню пору біля хутора Шляхова зупинилася велика військова автомобільна колона. З
машин швидко вискочило багато німецьких солдатів, які розтягнулися в ланцюг уздовж
дороги й пішли на хутір. А на дорозі розвернулися артилерійські й мінометні батареї, які з
першого залпу накрили те місце, у якому находилась партизанська кухня, а також обстріляли
хутір Шляхова. У той час усі партизани безпечно зібралися на галявині біля кухні обідати. Та
раптом вибухи снарядів і виття падаючих мін, які з особливою точністю стали вибухати у
розташуванні табору. За декілька хвилин партизани втратили вбитими й пораненими половину
свого особового складу загону й змушені були відступити в глибину лісу. Німецькі війська
захопили партизанський табір, знищили там усі будівлі і взяли в полон багато поранених
партизанів, які були відправлені в славутський концтабір.
Вісімнадцятирічна Марія Полькевич проживала на хуторі Шляхова. З півкілометра від її
хати через ліс, віддалі від хутора, знаходилося обійстя лісника Борисюка, з дочкою якого вона
дружила. У селі Хоровиця поліцаї склали списки людей відправляти на роботи в Німеччину, і
туди була записана Марія. Батько не хотів відпускати свою дитину в німецьке рабство, і
сховав її у своїх родичів, в лісному віддаленому від районних центрів селі Півнева Гора.
Марія переховувалася від поліцаїв у цьому селі півроку, але батькові потрібно було допомогти
зібрати з поля врожай, тому він приїхав на конях і забрав її додому.
Марія, коли почався артилерійський обстріл, з батьком збирала кукурудзу на полі. Як тільки
вибухнули перші снаряди в селі, батько посадив дочку на віз і погнав коней у глиб лісу. Вони
ще вспіли вискочити з оточення, а деякі селяни загинули, попавши під артобстріл, а хто
потрапив у німецьку облаву в лісі – були розстріляні німцями.
Мама Марії Полькевич у той час стояла біля печі й варила обід, як снаряд вибухнув біля
хати з такою силою, що хата загойдалася й завалилася одна стіна, а мама впала під піч і
оглухла. Цегла посипалась з комина, боляче вдарила по нозі й засипало її цеглою, сухою
глиною і сажею. Вона застогнала від болі, помаленьку визволилась з-під завалу. Стріха на
хаті запалала і вогонь перекинувся на хлів підповзла до дверей, які вибуховою хвилею зірвало
з петель і вони звалилися на сходинки веранди, по яким сповзла додолу. Оглянулася, а кругом
кущами виростали вибухи від падаючих мін по вулиці, у лісі й на полі. А вибухів вона не чула:
усе відбувалося, як у німому кіно. Горіли хати, а між ними металися селяни, збожеволівші від
вибухів, від того, що на їхніх очах умирають рідні й згоряє їхнє добро, нажите роками.
. Мама хотіла стати на ноги, та побита цеглою нога обпекла такою болю, що в неї
запаморочилася голова, і вона впала на землю. Тоді підповзла до хліва, відчинила настіж
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ворота і випустила на волю перелякану свиню, яка з вереском кинулася бігти в ліс. З хліва
вилітали перелякані з кудахканням кури і розбігалися геть. Мама побачила, що по полі,
розтягнувшись цепом йшли німецькі солдати і вона зрозуміла, що не зможе втекти від них з
пошкодженою ногою. Тоді жінка схопила вила, спираючись на них, перейшла через дорогу й
заліза в густі зарослі чагарнику. Лягла на траву і затаїлася. Молила Бога, щоб тільки німці її не
побачили. А німці підійшли на подвір’я і стали, розвівши руки, ловити курей, а ті з ґвалтом
втікали від них. Одна курка з переляку вскочила в чагарник, залізла під маму і притихла. Мама
боялася поворухнутися, щоб не злякати курку, а німці підійшли до колючого чагарнику, щось
між собою поджеркотіли і не насмілились лізти в чагарник за куркою. Солдати пішли, а вона
ще довго боялася вилізти з чагарнику, поки не приїхали на возі батько з Марією.
Після того як німці знищили партизанський табір, по селах почали нишпорити поліцаї,
шукали бездомних партизанів. До нашої хати кожен день стали заходити поліцаї, два рази
робили в нас обшук. Всі речі в хаті перевернули, у хліві на горищі сіно перетрусили. Шукали
партизанів.
Німці, думали, що вони вже покінчили з партизанами, та тільки тут вони не вгадали. Їм
вдалося розгромити тільки половину одного партизанського загону, а на той час, під кінець
1942 року, в славутських лісах діяло декілька бойових груп, які з часом розрослися в
партизанські загони. Для партизан цей розгром загону був наукою на майбутнє, бо нехлюйське
ставлення до своїх службових обов’язків і військової дисципліни в умовах ведення
партизанської війни призводить до трагедії та загибелі партизанських загонів.
1943 рік У партизанському загоні початку січня до нас увечері
прийшов хлопчина зв’язківець із Борисова. Він передав, що з Острога через Дорогощу завтра
вранці на Ізяслав буде відправлено кінний
німецький обоз. Я вдягнулася, і вже вночі
побігла до Борисюка в Хоровицю. Підійшовши
до їхньої хати тихенько постукала у вікно, і
через хвильку у вікні з’явилося заспане лице
жінки Борисюка. Та, побачивши мене, пішла
відкривати двері. Я зайшла до хати й спитала,
де дядько Борисюк. Мені жінка ще спросоння
позіхаючи повідала, що він поїхав у Славуту зі
своїм сином. Я наполягала, що потрібно
негайно передати донесення партизанам.
Тоді їхня дочка Аня злізла з печі, де вона спала,
подивилася на
мене пильно, хотіла щось
сказати, але промовчала і, попрощавшись з
мамою вийшла із кімнати. Мені подумалося,
що вона зрозуміла мене тим інтуїтивним
чуттям, яке буває у щирих, чистих душею
людей. Коли ми вийшли на двір, так вона мені
тільки й сказала, щоб я йшла за нею.
Ми пройшли, десь кілометрів чотири по лісі,
поки не зупинили нас партизанські вартові. Аня
переговорила з вартовими, що нам негайно
потрібно передати донесення командиру. Вони відвели нас до великої землянки, у якій
знаходилося багато людей. Партизан, який нас супроводжував, жестом указав, щоб ми
підійшли до столу, за яким сиділо троє озброєних дядьків. Борисючка розказала їм, що ця
дівчинка з Білотина принесла донесення. Тоді вони стали розпитувати, хто я така. Я розказала,
як був створений інформаційний ланцюг зв’язку через село Борисів, і це наше перше
донесення. Один із партизанів сказав:
– Борисюк уже доповідав про тебе, що добре справляєшся із цією нелегкою роботою.
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І став хвалити мене:
– Вона в такий тяжкий для нашої держави час не злякалася й допомагає партизанам. Я обіцяю,
як тільки закінчиться війна, так Батьківщина віддячить за твою героїчну працю в боротьбі з
фашизмом, тебе пошлють учитися до університету.
На що я відповіла:
– Та мені вже тринадцять років, а я ще не ходила ні одного дня в школу, бо „вороги народу ” у
школі не вчаться, а батька заарештували в 1937 році. Ви мені краще батька поверніть із
в’язниці.
Вони замовкли і нахмурилися, дали дві буханки хліба. Партизан, який нас супроводжував
до землянки, отримав наказ провести нас до Білотина.
А на другий день з боку Дорогощи було чути стрілянину й глухі вибухи, які
продовжувалися більше години. Мама погнала корову в ліс. Всі в хаті були одягнуті й по черзі
стояли на дорозі й прислухалися, чи не з’являться німецькі машини, тому що після нападу на
колону німці можуть провести каральну акцію проти мирного населення, що проживають у
ближніх населених пунктах. Партизани в цій операції захопили чимало трофеїв – 30 возів
різного військового майна, спалили два бронетранспортери.

Загибель родини Борисюків

Н

імці розмістили в селі Білотині поліцейський підрозділ для підтримки окупаційного
порядку в селі й боротьби з партизанами. В обідню пору до нас прийшов хлопець, що
був зв’язківцем між бабою Любою з Борисова й нами. Його послала баба Люба Славутське й Шепетівське підпілля
застерегти партизанів, що виявилися зрадники.
розгромлені, члени цієї організації заарештовані гестапо й німці готують каральну операцію
проти партизанів.
Я відразу побігла до Борисюка й коли підходила по лісовій засипаній снігом, іще не
протоптаній стежці до його хати, то раптом прогриміли декілька пострілів. Зійшовши зі
стежки в ліс, крадькома стала пробиратися по глибокому снігу в лісових заростях до хати
Борисюка. Знову почалася стрілянина на подвір’ї. Я впала на сніг і поповзла до ближніх кущів.
Уже за кущами змогла добре бачити, що робиться на подвір’ї лісника. А там уже порядкували
поліцаї. Вони когось витягнули за ноги з хати, вже, напевне неживого, й за тілом на снігу
тягнулася червона стрічка крові. Його поліцаї потягнули за хлів, де на снігу лежало вже два
трупи.
З хати витягнули за коси жінку Борисюка, а потім виштовхали сина й дочку. Дали їм лопати
й заставили копати яму. Я побачила, що під загорожею лежало три вбитих поліцаї, а двох
поранених поліцаїв поклали на сани й повезли в сторону Білотина. З хліва чулися якісь глухі
удари й чиєсь здавлене охкання. Ворота хліва розчинились навстіж, і двоє поліцаїв виволокли
за руки Борисюка з розбитим до крові обличчям, кинули на землю й стали його бити ногами.
Жінка відкинула лопату й, із криком накинулася на поліцаїв, рятуючи свого чоловіка, та
поліцай прикладом гвинтівки вдарив її в лице. Вона зойкнула і впала. Поліцай схопив її за
руку, підтягнув до краю ями й приставив гвинтівку до голови і вистрілив. Дочка і син
Борисюка обнялися, кати хотіли їх роздійняти, та не змогли розірвати їхні обійми. Почали
бити їх прикладами гвинтівок, а потім проштрикнули багнетами й скинули в яму.
І (Коли партизани з почестями їх перепоховання, та й у новій могилі брат і сестра так і лежали
міцно обнявшись) Потім двоє поліцаїв за руки й ноги взяли тих убитих, що лежали за хлівом і
також повкидали їх у ту яму.
Як тільки поліцаї засипали могилу, то підійшли до лежачого на снігу скривавленого
Борисюка зі зв’язаними за спиною руками. Підняли його, кинули на сани й прив’язали за ноги
мотузкою до полудрабка. На другі сани погрузили вбитих поліцаїв. Поліцаї після проробленої
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роботи випили по черзі з горла пляшку горілки й закурили. Четверо посідали на сани, а двоє
поліцаїв їхали верхи на конях попереду.
Весь цей час жаху, коли відбувалося вбивство близьких мені людей, я стояла, притулившись
до дерева й бачила все, як у страшному сновидді. Я ніяк не могла зрозуміти, що все це
відбувається наяву й кинулася бігти по лісі вздовж шляху за саньми, на яких везли на смерть
шанованого й чимсь, за час нашого знайомства, вже рідну мені людину. Він був першим у
моєму наполовину сирітському тяжкому дитинстві наставником і вчителем, який міг дати на
всі випадки життя добру пораду.
Як тільки сани виїхали на дорогу, то на вибоїні Борисюка підкинуло. Його голова стала
звисати із саней і билася по зледенілій дорозі, а лице стерлося в одну кров’яну масу. Він ще
був живий, бо руки рвалися із зав’язок. Я, не думаючи про те, що мене теж можуть убити,
вискочила на дорогу, стала плакати, кричати й просити поліцаїв, щоб вони підняли дядька, а
то в нього голова об лід зітреться. Поліцаї зупинилися, спочатку аж оторопіли від
несподіванки (звідки це дівчисько взялося?). Один із них, що їхав верхом на коні, підскочив до
мене і потягнув зі всього розмаху нагайкою, аж фуфайку на спині, як ножем розрізало, а
другий раз ударив по голові...
Коли я отямилася, то відчула, що з розірваної рани на голові текла кров, і щось сильно пекло
на спині, як розжарене залізо приклали. Я підвелася на ноги й ні чого не бачила, бо кров
заливала мені очі. На дорозі вже нікого не було, тільки краплинами крові була помережена
дорога. Побрела по дорозі хитаючись, так перед очима все пливло й голова дуже боліла. Я й
сама не розуміла, як дійшла до партизанської застави, тільки запам’ятала, як із застави до
табору мене хтось ніс на руках. А як зшивали в партизанському лазареті розірвану нагайкою
на голові і спині шкіру, то й не пам’ятала. Опритомніла від різкого запаху нашатирю,
розплющила очі й побачила, що наді мною нахилилися двоє: один у білому халаті –
незнайомий лікар, а другого я впізнала – то був командир, який обіцяв відправити мене
вчитися в університет. Він мене спитав, що зі мною сталося. Я не могла говорити, тому що
губи від температури пересохли і горло тільки хрипіло. Лікар підняв мою голову і влив в мій
рот з кварти трішки води. І я змогла вже говорити. Усе розказала: що передав зв’язківець із
Борисова й усе, що сталося з Борисюковою сім’єю, а також просила командира сповістити
моїх рідних, що я ще жива.
Партизанський лазарет розміщався у великій, просторій землянці. Посеред землянки стояв
збитий із дощок і накритий білим простирадлом стіл, на якому робили операції. Попід стінами
обшитими кусками фанери і різними покривалами по всьому периметру землянки були
встановлені двох ярусні нари на яких лежали важкопоранені партизани. Та поранених було
багато і уся підлога обабіч проходу була заслана жовтою соломою, на якій повкривані
ковдрами лежали, а подекуди й сиділи з десяток пообв’язуваних брудними бинтами чоловіків,
часто безпорадних, як малі діти. Серед них були для мене добре знайомі, та виснажені болем
обличчя.
То партизани поверталися з бойового завдання, та нарвалися на німецьку засідку і їх там
багато побило. Оперував товстий схожий на м’ясника фельдшер у забризканому кров’ю
білому медичному фартуху, що закривав його груди й живіт, а в оголеній по лікоть товстій
мохнатій руці закривавлений ніж…
Одного за одним клали санітари на операційний стіл поранених – пошматовану, живу,
страждаючу людську плоть, і він невтомно різав, штопав, лагодив, відбиваючи у смерті, а
часом безжалісно відкремсуючи геть те, чого вже не можна було врятувати.
Я лежала на нарах, притиснувшись до стінки і з жахом дивилася на це все страхіття. Про
мене всі забули, були зайняті все прибуваючими пораненими.
Сталося так, що в загальній хапанині пораненого не достатньо міцно прив’язали. Тільки-но
гострий ніж увійшов у тіло, щоб витягнути застрявши кулю з розтрощеного плеча, як молодий
солдат раптом розплющив очі і з несамовитим криком рвонувся з операційного стола.
Від цього галасу, від вигляду закривавлених лікарських рук і фартухів, від млосного
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солодкуватого, мерзотного запаху крові і хлороформу, що сповнював землянку мені
підступила до горла нудота. Я стала блювати. Це побачив фельдшер і визвірився на санітарів:
- Ви чого хлопці вже зовсім з глузду з’їхали? Дитину положили в цьому пеклі. Ану, негайно
перенесіть її в іншу землянку!
- Так її ще положили сюди до прибуття групи. – оправдуючись пробурчав старий санітар,
витираючи рукавом піт з лиця. Санітари внесли в землянку заляпані кров’ю носилки, і
акуратно поклали мене на них. У мене була забинтована голова і на всю спину накладена
пов’язка. Коли санітари виносили мене по сходинкам із землянки, так на бруствері при виході
лежала мертва людина і її бліда рука випадково зачепила мою руку. Від цього миттєвого
доторку залишилося відчуття липкого крижаного холоду
Я пробула в партизанському лазареті тиждень. Тільки стали заживати рани, як прийшов
командир і сказав, що мене відвезуть у Білотин, подякував, що вчасно прибула з донесенням,
А також сказав, що сім’я Борисюка загинула тому, що поліцаї стежили за Борисюком і
вислідили, коли з лісу до його хати заходили партизани.

Правда, про загибель сім’ї Борисюка
Та все воно було на ділі - не так. Командир не хотів говорити правду, тому що йому було
соромно за своїх підлеглих і на ньому, теж була вина у загубі сім’ї Борисюка.
А сім’я Борисюка загинула від того, що шестеро п’яних партизанів викрали в селі Борисові, у
одного селянина із хліва свиню, погрузили на сані й утекли. Селянин думав, що цю крадіжку
здійснили поліцаї й пішов у поліцейську дільницю зі скаргою на них. Та вияснилося, що
поліцаїв там не було, й щоб зняти із себе це обвинувачення, вони вирішили провести слідство.
По сліду на снігу поліцаї вичислили, що злодіїв було шість чоловік, котрі на санях поїхали в
ліс і там закололи свиню. По тривозі був піднятий поліцейський підрозділ в Ізяславі. Взвод
поліцаїв виїхав на санях у погоню за злодіями. А на снігу було добре видні сліди саней
помережені краплями крові вбитої свині, які вели від хліва в сторону лісу.
Партизани вирішили добре погуляти й заїхали до лісника, щоб там розібрати свиню. Один
партизан вирушив в Хоровицю шукати самогонку.
Назар Борисюк якраз збирався їхати на лісний кордон, тому розчинив ворота й запрягав
коня в сани, як раптом на його подвір’я в’їхали сани, на яких сиділи веселі хлопці - партизани.
Лісник зрозумів, що із цієї миті над його сім’єю нависла смертельна небезпека. Він
накинувся на них, що вони не мають права до його хати заходити. Старший цієї ватаги, схопив
Борисюка за груди й прохрипів йому в лице, віддаючи смердючим перегаром:
– Ти что дядька в морду захател, ми кров проліваєм, а ти нас в дом пустить боішся.
Борисюк просив його, щоб вони забиралися звідсіля, а то поліцаї взнають, що сюди заходили
партизани й усю сім’ю знищить. А партизанам було вже море по коліна, вони й слухати його
не хотіли.
Та тут прибіг партизан, якого посилали за горілкою, і з переляканим криком сповістив, що
сюди їдуть п’ятеро саней із поліцаями. З партизанів хміль зразу вилетів, та замість того, щоб
утікати в ліс та не підставляти під удар сім’ю Борисюків, вони швидко розпрягли коней і
заштовхали свої сани в хлів, а самі сховалися у хаті. Командир забігши до хати наказав своїм
хлопцям щільно затулити вікна ряднами. Глянув на Настю – дружину Борисюка, яка
сполотнівши, обнявши дітей, скрадливо підштовхувала їх до дверей, щоб вони змогли
покинути хату. Вихопив з кишені револьвер і посварився на неї пальцем – мовляв мовчи, не
здумай втікати, а то пристрелю.
- Та давайте випустимо їх з хати, може ще встигнуть втекти. - заступився за них один із
партизан. Але командир гаркнув на нього,
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Молчі балбєс, будєш мнє указивать, что мнє дєлать. Я їх випущу, а лєснік здаст нас
поліцаям. Помєрать, так всєм.
Мати притиснула до себе дітей, обціловуючи їх. Вона зрозуміла, що живими вони з цієї хати
вже не вийдуть.
Валка саней з’явилася на лісовій дорозі. Двоє саней заїхали в просторе подвір’я лісника, а
решта зосталася на дорозі. З перших саней злізло четверо поліцаїв і підійшли до Борисюка,
який вдавав, що хоче запрягти в сані двох партизанських коней. Та відчуваючи з розумінням
того, що зараз повинно скоїтися, лице посіріло, ноги в лісника стали дерев’яними й руки
неслухняні, дрібно тремтіли. Старший поліцай підійшов до Борисюка.
- Здоров Назар! - привітався він, а той, мовчки кивнув йому головою. Поліцай окинув
швидким поглядом подвір’я, спитав.
- До тебе в гості не заїжджали сьогодні, партизани?
Борисюк тільки знизав плечима, і пробурмотів
– Не відаю я про них.
– А сліди ведуть до твоєї оселі…
– Мало хто тут вештається.
Поліцаї добре знали цього лісника й довіряли йому, тому вони без перестороги вирішили
зайти до хати води напитись. Та тільки вони ступили на ганок, як двері різко розчинилися,
гримнув залп і четверо поліцаїв попадали на долівку. Сидячих на санях поліцаїв миттю здуло з
них і вони поховалися хто де міг. Партизани почали відстрілюватись, вибили вікно в сторону
лісу й стали виплигувати з нього. Троє вискочили й побігли до лісу. Серед них був і командир
цієї ватаги. А решта осталися прикривати відступ. Партизани, які зосталися в хаті просили
дочку Ганю й сина Володю, щоб вони відходили в ліс поки поліцаї ще не оточили хату, так є
можливість вискочити через вікно й утекти до лісу. Вони ще молоді й для чого їм тут умирати.
Та Ганя й Володя відмовилися втікати, вони ще ніяк не могли усвідомити, як це вони втечуть,
а батьків оставлять на загибель. І вони вирішили долю розділити з батьками.
Хату було оточено поліцаями й партизанам запропонували здатися, та вони до останнього
набою відстрілювались, поки їх не повбивали. Поліцаї почали гатити в двері. Натискували
плечима на двері так, що дошки лускотіли, рипіли і тріщали. Мати заштовхала дітей під піч, а
сама при плюскла спиною до печі, все хотіла закрити своїм тілом дітей від біди.
- Відчиняй, партизанська гнидо! Відчиняй, однаково не вислизнеш з наших рук, - охрипло
гарчав чийсь голос.
А двері ходили ходором. Дзяволила клямка, але товсті дубові дошки не піддавалися. Та все
ж двері не витримали, впали. Озвірівши поліцаї вдерлися до хати, побачивши перелякану
жінку Борисюка, схватили її за коси і витягнули з хати. А потім почали шастати по хаті
вишукуючи чим поживитися, та натрапили на схованих під піччю дітей. Витягнули їх з
звідтіль і виштовхали з хати. І почалася розправа над сім’єю Борисюків...
Партизани вбили тільки трьох поліцаїв, а четвертому повезло - йому куля тільки дряпнула по
чолу. Він тоді впав разом з убитими й лежав на ганку, прикинувшись мертвим, до тих пір поки
партизанів не побили.
І це його з лицем, облитим кров’ю, після бою терміново поклали в сани й відправили в
госпіталь. Цей поліцай був старшим над усіма і то був той власовець, який пробрався в
партизанський загін і видав німцям точні його координати. Другий поліцай був поранений у
ногу.
Поранених везли на санях в ізяславський госпіталь і охороняли їх двоє поліцаїв. У
пораненого в ногу поліцая відкрилася сильна кровотеча, а до Ізяслава було ще далеко, тому
вирішили заїхати на смолярню, щоб там зробити перев’язку рани. Тут, у смолярні працював
Сушинський Франек, який колись служив в армії санітаром, а в партизанів служив, як
зв’язковий.
Франеку, поліцаї наказали зробити перев’язку для двох поранених, а бинтів не було. Тоді
один поліцай зняв з себе натільну сорочку, її порвали на стрічки, які замінили бинти. Франек
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перев’язував поранених і поліцай з охорони, який допомагав перев’язувати, проговорився, що
взяли лісника Борисюка, і він партизанів в своїй хаті ховав, які поранили їхнього начальника.

Поліцай
Через два місяця після цих подій партизани прислали на смолярню групу новобранців, які
виявили бажання воювати у партизанському загоні, щоб вони помилися в лазні, яка була
побудована на смолярні. Франек Сушинський видавав молодим партизанам чисту білизну, як
тут угледів серед новобранців знайоме обличчя з свіжим поперечним шрамом на чолі. Він
підійшов до нього і спитав:
-Чи пан поліцай його пам’ятає, як я, йому робив перев’язку.
Той відразу зблід і на чолі виступив піт. Він взяв за рукав Франека і тихенько попросив його,
- Чуєш чоловіче, давай відійдемо в сторону, щоб нас менше чули, поговорити нам потрібно.
Франек знизуючи плечима і пробубнів собі під ніс.
- Ну що ж, поговорити, так поговорити. Пішли... – Вони вийшли з передбанника на галявину і
поліцай оглянувся по бокам. Під деревом сиділи і курили декілька робітників з смолярні,
поліцай зрозумів, що він не зможе втекти, і він занервував. Як йому викрутися із цієї ситуації?
- Друже, ти вже знаєш, що я служив у поліції. Ну так вийшло, попав в оточення, потім полон,
а там запропонували йти служити у поліцію, а не то розстріляють. Тільки я участі у репресіях
не брав, вартовим був. Тільки тепер я втік від німців і хочу чесно воювати у партизанах – він
все робив спробу розжалобити Франека і вже благальним голосом – миленький, ти тільки
нікому не говори, що я був поліцаєм. Сам розумієш, почнуть допитувати, а потім, ще з
доброго диву розстріляють.
Сушинський зрозумів, що він зробив помилку, що поспішив признати в ньому поліцая. Він
був напевно озброєний? У нього фуфайка з лівої сторони була трохи відстовбурчена. І Франек
вирішив його заспокоїти:
- Напевно ти знаєш, що багато поліцаїв, які втекли від німців, тепер добре служать у
партизанах і тебе ніхто не буде провіряти. Ти головне не хвилюйся і старайся не звертати на
себе увагу, а я про тебе нікому не розкажу. Іди в баню митися, а то твої товариші вже миються.
Після його слів поліцай аж просіяв, він вже повірив, що Франек його не продасть:
- Друже, дивись не продай мене, я пішов митися.
Сушинський подивився у слід поліцаю, як він зайшов в баню, а сам гарячково обмірковував,
як йому вийти із цієї ситуації, яку сам собі створив? На смолярні не було озброєних партизан,
які б могли затримати зрадника. Отоді він позвав свого помічника, хлопчика сироту і тихенько
наказав йому бігти до партизанського табору, якщо побачиш партизан, щоб він сказав їм, що
вони негайно мусять спішити до смолярні, потрібно затримати поліцая. Він зараз миється в
бані.
Сам Франек пішов прослідити, щоб поліцай не зміг непомітно вискочити з лазні. Перевірив,
чи всі новобранці зайшли в лазню. В роздягальні знайшов фуфайку поліцая, яку той
згорнувши сховав під лавку. Витягнув із внутрішньої кишені фуфайки пістолет „парабелум» і
поклав фуфайку на те саме місце. Франек зарядив пістолет і став на виході з лазні.
Новобранці помилися, і стали одягатися. І було видно, як по бліднів поліцай, коли виявив,
що пістолета в кишені фуфайки немає. Він хотів вийти з лазні, та Франек наставив на нього
пістолет і наказав поліцаю не виходити із роздягальні. Якраз почулися голоси із лісу, то
прийшла група партизанів, яких привів його помічник. Вони арештували поліцая й повели
його в штаб, на допит.
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Вияснилося, що він не раз засилався німецькою розвідкою в партизанські загони й після
його відвідин німці легко їх розгромлювали. Вирок винесли для власовця страшний: зігнули
дві осини, прив’язали його за ноги до верхівок і відпустили. Поліцая повільно розірвало на дві
частини.
Після трагічної загибелі сім’ї Борисюків і розгрому славутського підпілля німці вирішили
повністю знищити партизанів у славутських лісах. На залізничних станціях Славута, Ізяслав,
Острог стали прибувати ешелони з військами й технікою для проведення каральної акції по
знищенню партизанських загонів. Та партизани не стали чекати, коли німці розпочнуть
операцію по їх знищенню, і розпочали акцію по осліпленню німецької розвідки. Цю акцію
партизани почали зі знищенню у навколишніх населених пунктах поліцаїв, які надавали
постійно інформацію німецькій розвідці про місцезнаходження партизанських загонів і
викривали підпільні організації антифашистського опору. У селах Хоровиця, Білотин, Сільце,
Комини, Комарівка, Полянь були знищені всі поліцаї, тому німці не змогли провести
ефективну каральну операцію проти партизанів. У селі Білотин колишнього голову колгоспу
(а при німцях староста села) за прислужування окупантам та доноси у гестапо на селян,
партизани повісили біля його хати. А його син і дочка по бігли через ліс в Ізяслав донести
гестапівцям, що партизани повісили їхнього батька. Їх перехватили партизани вже під самим
Ізяславом, і вони знаходилися під арештом у партизанському таборі. Коли визволили від
німецьких загарбників наш край, так цих дітей, які на той час вже були повнолітні, за
співпрацю з окупантами посадили у в’язницю десь на Сибірі.
Готель для диверсантів
Незабаром партизани прийшли до нас
домовитися, щоб у нашій хаті зробити базу для
диверсійної групи. Щоб бійців які поверталися з
бойового завдання, змогли б відпочити і
переночувати. Баба застерегла їх, щоб до нашої
хати партизани добиралися потайки, аби ніхто їх
не бачив, а також від’їжджати непомітно, бо, якщо
німці запідозрять, що ми допомагаємо партизанам,
так нас у цій хаті й спалять. Усі умови перебування
в нас партизанів було погоджено, а головне –
ретельне дотримування правил конспірації.
Така угода була необхідна, бо якщо ж німці
нападуть на нас, то партизани мусять обов’язково
захистити нашу родину. А ще
були свіжі в пам’яті події, коли по вині
партизанів було порушено правила конспірації,
й загинула вся сім’я Борисюка.
Партизани зробили під лісом невеличкий схрон
для зберігання продуктів і добре його замаскували,
а моїй мамі показали, як підходити непомітно до
схрону, щоб не залишити слідів.
А вже через два дні, увечері, коли стемніло, до хати підійшов бородатий
дядько. У руках він держав на сторожі гвинтівку.
Баба сиділа на стільці під хатою і цього чоловіка запримітила ще,
як тільки він вийшов із лісу.
- Доброго вечора бабцю!
- І вам всього доброго.
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У вас все спокійно? Чужі не появлялися? – перепитав прибулий.
Та поки тихо. Ще завидно поліцаї на двох возах поїхали у Ізяслав.
Бабу! А ви звідки знаєте, куди поїхали ті анцихристи? - здивувався партизан.
Я, синку, коли вони зупинилися біля нас, спитала у поліцая, який забіг до хати води
попити. Поїхали охороняти залізницю.
- Так, що бабця, пустите нас переночувати.
- Ну що ви, синочки, заїжджайте. Ми таким гостям раді. Ми, вже на вас чекали і вечерю
приготували.
Партизан витягнув із кишені піджака ліхтарик, кілька разів бликнув ним у бік лісу. Звідти
почулося поскрипування коліс, і дорогу переїхали дві підводи й зупинилися у дворі. Двоє
молодих партизанів, із віниками наламаних гілок хвої, скочили з воза й стали замітати сліди
від коліс возів на дорозі. Швидко розпрягли коней. Їх стриножили й погнали до річки напувати
і самі пішли митися в річці. Я занесла у хату соломи й розіслала її на земляній підлозі. Мама
поставила на стіл великий чавунний баняк щавлевого борщу, заправленого сметаною, відро
звареної картоплі, нарізала великими скибками хліб і сало, поклала з десяток великих
цибулин, та й запросила гостей заходити до хати. Їх було п’ятнадцять чоловік, в основному
молоді хлопці, та й ще такі сором’язливі. Відвикли від домашнього затишку . Мама принесла
сховану в хліві чисту білизну, яку ще раніше привезли з партизанського табору.
- Синочки, сідайте вечеряти, а після як поїсте, переодягнетеся в чисту білизну. Брудну
білизну ми випремо, а коли наступного разу прийдете до нас, так вам буде на зміну білизна.
Затим, мама звернулася до командира. – Може хтось з вас хворий чи поранений, так нехай
звертаються до нашої бабці – вона надасть, яку зможе, допомогу, бо розуміється на лікарських
травах. Бабцю у селі знають, як знахарку, вона лікує людей від різних недуг.
Я із сестрою Стасею на лузі біля річки пасли коней, а один партизан стояв на варті, залізши
на стару вербу з якої добре проглядалось все в різні боки. Дітвора на самому вершечку верби
зробили з дощок поміст, на якому можливо було лежати і спостерігати навкруги місцевість.
Смеркало. Повітря наситилося запахами гречки, рижію, м’яти. Потягло прохолодою,
закумкали жаби, задзижчали комарики, хмарою здіймаючись над левадою. І ми, розстеливши
рядно на пагорбі, накинувши на голову мішковину від комарів, притиснувшись спинами
сиділи піджавши під себе ноги і слухали протяжне, ніжне і настирне: кум-кума, кум-кума, кум,
кум.
- Ти ба, як витинають болотяні музики?
Рано-вранці, як тільки почало світати і все навкруги оповив густий, молочний туман,
партизани запрягли коней і поїхали у бік лісу, а мама їм у дорогу зварила баняк картоплі і
висипала у віз на солому. Вони до нас приїздили раз на тиждень, а то й два.
Більшість партизанів у диверсійній групі були з колишніх військовополонених, які втекли з
Славутського концтабору. Ці люди були най відчайдушні й безстрашні бійці. Вони ворогам не
давали пощади й для себе її не просили і в полон живими вони вже не здавалися. Та щоразу, на
жаль, у місцях де проходили бої, на залізницях, автодорогах зоставалися їхні тіла. Війна
ненаситно вимагала все нових жертв, і з кожним разом склад диверсійної групи постійно
поповнювався новими героями.

Провалена явка в Борисові

Д

о нас уночі прийшов від партизанів хлопчина – зв’язківець. Його послали передати нам,
що давно не подавала звістки про себе баба Люба, і на зв’язок із нею нам потрібно буде
йти в село Борисів. Я з мамою переодягнулися в стару брудну одежину, щоб бути
схожими на жебраків. У сумку кинули декілька сухих скоринок хліба, а на полі назбирали
щавлю й пішли в село Борисів. Міняти щавель на більш їстівні продукти.
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Ще тільки світало, як ми пішли навпростець по рівному неодноразово розорюваним плугами,
а тепер поросле сивим полинцем, осотом, будяччям неораним полем до виднішого вдалині
лісу. Швидко дніло. На схід, над низьким далеким обрієм, цитриново прояснювався край неба,
яке поступово міняло гаму кольорів на золотисті. З-за обрію вигулькнуло золотистим шаром
сонце і поки ми брели по полю, воно уже піднялося над осокорами і палахкотить білим
полум’ям. Вранішня роса рясно покрила траву, як блиск брильянтів переливалася на сонці,
змочуючи босі ноги.
Дійшли до лісу, на чисту, порослу густою травою галявину на узліссі, з двома розлогими,
кривулястими дубами, яку посередині перетинала вузенька добре втоптана стежка... А по
справжньому ліс починається з заростів кущів ліщини. Стежка, огинаючи кущі, в’юниться
кудись вниз. Холодить розпашіле обличчя м’яка прохолода. Пахне прілим листям, грибами,
іще чимсь лісовим, терпкувато-м’ятним. Вузенька глибока балка, зарості папоротника і
бузини, а за нею – суцільний дубовий ліс. Стежка звивається убік і виводить нас на великий
ярко зелений луг, а за ним вдалині видніються на горбах солом’яні стріхи села Борисів.
Від швидкої довгої ходьби ноги гудуть, тіло судомить. Спина й лоб - мокрі.
У селі ми спочатку зайшли до рідної тітки, і вона нам повідала, що вже три дні не бачила, щоб
баба Люба виходила на вулицю, і біля її хати часто щось стали крутитися незнайомі люди.
Ми вийшли від тітки і стали спочатку заходити в хати по протилежній стороні вулиці
просити хліба, а потім перейшли на ту сторону, де жила баба Люба. Біля її хати сидів на купі
піску хлопчина років чотирнадцяти й знічев’я пересипав із руки в руку пісок. Коли ми
проходили біля нього, то зрозуміли, що він тут недаремно сидить, а пройти й не зайти в цю
хату може викликати підозру в тих, хто слідкує за нами. Мама підійшла до дверей і постукала.
За дверми почувся шурхіт і двері трохи при відкрилися, і звідти визирнула із заплаканим
обличчям баба Люба. Вона побачила нас і перелякалася, швидко схопила маму за руку й
потягла в сіни, за нею й мене завела й щільно зачинила двері. У хаті стояла темрява, бо вікно
було завішане фіранками. Баба схопилася за голову й заридала:
– Ой людоньки! Чого ж ви прийшли? Дочку мою заарештували, а мені поліцаї наказали, щоб
із хати не виходила. А там на піску сидить наглядач за моєю хатою. Швидше втікайте! Ці
іроди мене вже живою не відпустять...
Ми тихенько вийшли з хати й, зробивши вигляд, що прийшли сюди тільки для того, щоб
випросити чогось поїсти, пішли далі. Хлопця, який сидів на піску, уже на тому місці не було.
Нам довелося для годиться ще зайти в одну хату. Потім вийшли з неї, попрямували через луг
до шляху, що веде до села Комини. Йшли швидко й далеченько вже відійшли від села. Гадали,
що все обійдеться, аж мама глянула на бік і зойкнула:
- Поліцаї!
З боку села напереріз нам по лугу бігли два чоловіка з білими пов’язками на рукавах і озброєні
гвинтівками. Спочатку в нас виникло бажання з ляку втікати, та вчасно стримались,
зрозумівши, що все одно від них нам не втекти, і тоді вже нічим оправдатися не зможемо.
Неквапливо зійшли зі стежини й почали рвати щавель, а коли підбігли поліцаї, то ми
розігнулися й здивовано дивилися на них, де це вони взялися. Поліцаї, грубо матюкаючись,
обшукали наші торби, та, крім хліба, картоплі й щавлю, нічого підозрілого не знайшли. А я ще
стала їх просити, щоб вони взяли в нас щавлю на борщ. Поліцай спитав у мами про те, що ми
робили в селі, на що мама відповіла:
– Міняли щавель на продукти, а то немає нічого їсти, а в мене малі діти. Як їх
прогодувати?
Мама показала свої документи, що вона була репресована при совітах. Поліцаїв наш вигляд
брудних обірваних жебраків і безвинна поведінка збила з пантелику. Вони нам повірили й
відпустили...

82

Володя Костецький
У партизанському загоні був сформований дитячий підрозділ. Туди підбирали дітей, у яких
проявлялися такі якості - як кмітливість, твердість сили волі, сміливість, спостережливість і
добра пам’ять. Ці діти ходили у розвідку, розклеювали листівки і брали участь у диверсійних
операціях, де дорослим було б складно виконати це завдання. Дітей приваблювала роль
розвідника і справа тут міститься не стільки в романтичності і героїзмі, скільки в необхідності,
часом навіть непояснима для самої людини суть, виявити коло своїх можливостей, постійно
наражати себе на небезпеку ризикуючи своїм життям.
Я хочу розповісти про одного самого відчайдушного і безстрашного тринадцятилітнього
хлопчика із села Сільце – Володю Костецького.
У 1942 році після розгрому Михайлівського підпілля в Славуті запанувало затишшя, не
з’являлися вже на стінах наклеєні антифашистські листівки. Німці впевнено стали почувати
себе господарями міста. По вечорам над містом лунала музика, вулицями бродили п’яні
солдати, а мешканці міста боялися вийти з хат, бо з смерканням, увечері був встановлений
„комендантський час ”. Ніхто із місцевого населення не мав права виходити на вулицю. За
порушення наказу чекала одна кара – розстріл.
Начальник жандармерії був організатором страти через повішення підпільників, а також
розстрілу євреїв славутського гетто, тому йому підпільний комітет поки заочно виніс
смертний вирок. Виконати цей вирок взявся Володя Костецький.
Жандарм любив прогулюватися зі своєю дружиною по вечорам біля парку князів
Сангушків. Декілька днів, сховавшись у заростях парку, підпільник терпляче чекав появи
жандарма, який може вийти на прогулянку. Нарешті, Володя вдалині вулиці побачив знайому
вже йому, огрядну постать жандарма. Він вів під руку свою жінку, не підозрюючи про загрозу,
весело про щось балакаючи між собою. Вони прогулювались по парковій вулиці. Сховав під
полою фуфайки обріз мисливської рушниці, заряджений набоєм цвяхами, Володя спокійно
вийшов із заростів парку назустріч пари. Підійшов поближче й впритул вистрілив начальнику
славутської жандармерії в живіт. Не звертаючи уваги на лемент збожеволілої від горя жінки
жандарма, спокійно перейшов вулицю й зник у лісових хащах парку.
Командування партизанського загону послало в Шепетівку дітей, щоб вони розклеїли по
вулицям вночі листівки. Володя разом із групою дітей пішов у місто. Він і його товариш
розклеювали листівки по центральній вулиці. Схотілося їм похизуватися над німцями,
наклеїти листівку на дверях гестапо. Почекали, поки вартовий зайде за дім і кинулися до
дверей, та не пощастило хлопцям. За ними вже чатували поліцаї. Біля дверей гестапо їх
схопили.
Дві доби хлопців допитували гестапівські кати, та так нічого від них не взнали. Коли
Володя зомлівав, на нього виливали відро крижаної води і били по п’ятах. Кати думали, що
коли бити в’язня по п’ятам, то він хутчіш оживе. А тоді заганяли йому голки під нігті на руках,
так що й нігті позлізали.
Як тільки він приходив до пам’яті, то встигав подумати, що мусить же воно колись усе
скінчитись. Він хапався за цю думку, як за соломинку, у кривавій річці болю, і як човен до
берега, штовхав її у свідомості, а сам брів по шию в каламутних хвилях. Вже знав, що за
гострим корчем болю прийде миттєвий віддих. Він призвичаювався до цих змін у своєму тілі,
як і до того, що гестаповці теж були люди і втомлювались потроху.
Коли його приводили в камеру, Володя зіщулювався болючим клубочком на нарах і згадував
батька та матір.
Під вечір, на другий день у підвалі гестапо хлопчиків розіп’яли дротами на стіні й
здоровенний оголений по пояс гестапівець у заляпаному кров’ю клейончастому фартуху, став
виривати рудими від засохлої крові обценьками зуби в його товариша, який спочатку верещав
від болю, а потім став захлинатися своєю кров’ю і втратив свідомість.
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Гестаповець покінчив розправу над хлопцем і підійшов до підвішеного на дротах Володі.
Молодий, спітнілий у чорній формі есесівця, перекладач, спитав у Володі, чи буде той
відповідати на задані питання. Та у Володі від страху очі на лоб полізли й зуби зжалися з
такою силою, що гестаповець став бити обценьками по губам, у криваве місиво,
перетворюючи губи й ламаючи зуби. Перекладач зупинив ката, і ще раз спитав Володю, чи
буде він говорити, та той уже тільки гикав і захлинався кров’ю. Тоді кат став один за другим
виривати в нього обценьками зуби, а потім уже напівмертвих хлопчиків викинули на смітник.
По місту поповзли чутки, що німці піймали двох хлопців, які розклеювали листівки. Валя
Котик, який також був у цій групі (Герой Радянського Союзу – посмертно), проживав у місті
Шепетівка й перед тим, як іти розклеювати листівки заходив, до себе додому, щоб провідати
свою маму. Тому його мама думала, що попався в «лапи» гестапівцям її син. І вона в розпачі
вночі побігла на смітник, бо туди частенько німці викидали з катівні трупи, а вдень їх
закопували на кладовищі поліцаї. На щастя вчасно.
Жінка знайшла на смітнику два розтерзаних, скривавлених голих дитячих тіла. Один
хлопчик уже відмучився – був мертвий, і в його напіввідкритих оченятах байдуже відбивався
відблиск нічного неба. Але в другому ще жевріло життя, і тіло його зрідка судорожно
здригалося. Вона скинула з голови хустку, завернула нею тіло хлопчика й понесла його геть.
Спішила, бігла по темним провулкам через усе місто, до знайомої баби – знахарки, яка
мешкала на околиці, під лісом.
А бабця не спала. Уже прогадала, що хтось спішить до неї за допомогою, яку вона надавала
всім, хто до неї звертався. Цілий тиждень баба з мамою Валі Котика боролися за його життя.
Володю не могли привести до пам’яті, він лежав витягнувшись з загостреним, схожим на
мертвеця восковим лицем і страшним, весь запікшимся чорною кров’ю ротом. Тільки ледве
видне биття пульсу вказувало, що він ще живий.
Опритомнив Володя на дев’ятий день. Відкрив очі й запитливо поглянув на навколишнє
оточення, та нічого сказати не зміг, від болю застогнав і знов знепритомнів. Знахарка потрохи
поїла його настоями на травах і змащувала рани якимись мазями. Всю зиму Володю лікувала
бабця й уже під весну почав ставати на ноги й помаленьку ходити. Мама Валі десь діставала
продукти й частенько навідувалася до баби. Допомагала чим могла: дров нарубає, води
принесе. Володю доглядала як рідного сина, а в нього ні одного зуба в роті не було – усі
клятий фашист повиривав. Не маючи чим жувати, смоктав терту сиру картоплю через ганчірку
й пив відвар із сухих грушок.
Як тільки сонце по-весняному пригріло й із пагорбів зліз потемнілий старий сніг, Володя
став збиратися йти в партизанський загін. Баба його відмовляла, він ще слабкий, хто там за
ним буде доглядати. Після всього, що йому довелося пережити, він змінився зовнішньо й
духовно. Від колишнього веселого й смішного хлопчика й сліду не зосталося. Коли він
прийшов у партизанський табір, його ніхто не міг упізнати, перед ними стояв худенький,
згорблений хлопчина з лицем старого діда. Весь у шрамах понівечений беззубий рот, голову
покрила сивина, а в очах якась холодна, металева проявилась сила волі.
Володю приставили помічником до повара, та із часом він став просити командирів, щоб його
взяли на бойове завдання. Та командири тільки сміялися.
- Куди тобі доходяга ходити на завдання, твою розмальовану пику, як побачать фашисти,
так від страху всі у Німеччину повтікають. І з ким ми тоді воювати будемо?
Та згодом і йому знайшлася робота. Треба було доставити магнітні міни на залізничну
станцію Шепетівка й передати робітникам у депо. Два рази ходив у Шепетівку й благополучно
доставляв цей небезпечний товар, а на третій раз не пощастило.
Володю провів до села Хоровиця його командир диверсійної групи. Він його постійно
інструктував як йому поводитися якщо прийдеться зустрітися з ворогом. Командир начебто
передчував біду і хотів його остерегти від всяких небезпек. Хлопець спішив, щоб ще за день
встигнути дійти до села Кам’янка, де проживав дід, який допомагав партизанам. вийшов
непомітно підійшов до оселі зі сторони лісу. Тихенько постукав в вікно. Двері з скрипом
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відчинилися і на поріг вийшов, як привид дід - весь білий: сиві пасма довгого волосся
спадали йому на плечі і така ж сива довга борода, і в білій полотняній сорочці до п’ят. Він
сурова з під кущуватих брів зиркнув на хлопця.
- Здорово Володьку! Ти нікого не привів за собою. – прогудів як в трубу, дід.
- Та що ви, діду! Все зробив як вчили.
Дід посадив його за стіл. Налив у кухоль молока, відламав від хлібини кусень і підсунув
Володі.
- Підкріпись, і лягай спати, а завтра коли підеш до Шепетівки, так будь дуже уважним.
Постійно провіряй, чи ніхто за тобою не слідкує. Запам’ятай, якщо ти провалишся, так багато
людей можуть постраждати. – наставляв хлопця дід.
Володя в хаті діда переночував, а вдосвіта, дід із тайника приніс і віддав Володі револьвер.
Він перевірив на наявність у ньому патронів, засунув за пояс і прикрив полою сорочки. А дві
чорні зафарбовані під вугілля магнітні міни, зв’язані між собою мотузкою, повісив на шию й
міни звисали в нього на животі. До однієї міни на шовковій нитці було прив’язане металеве
кільце, яке чіплялося за ґудзик френча. У разі небезпеки, на крайній випадок, щоб не попасти в
лапи фашистів, треба смикнути за кільце й тоді вибухне міна...
- Ну внучок іди з Богом! Будь уважним. – дід на дорогу перехрестив його.
Костецький попрощався з дядьком і пішов через ліс до Шепетівки. Дійшовши до дороги
Шепетівка-Славута, обережно виглянув із кущів і оглянув безлюдне в той час шосе. Нічого
підозрілого не помітивши, він перетнув дорогу й увійшов у ліс. Раптом пролунав, як постріл
окрик:
– Хальт!
Володя від несподіванки здригнувся й зіщулився. Все тіло пронизало холодом тільки при
одній згадки про гестапівську катівню. Ні - на цей раз вони мене не візьмуть. І миттю він себе
опанував, прийшло рішення – діяти.
З кущів вийшов здоровенний німецький солдат, з голови до ніг у нього звисала маскувальна
трав’янистого кольору сітка. Він направив на хлопця автомат і щось сказав, та побачивши його
спотворене лице й згорблену, кволу постать, опустив зброю. Володя, зігнувшись, схопився за
живіт, скривився, став стогнати, показуючи німцеві, що в нього болить живіт. Солдат показав
автоматом йому на кущі. Володя побачив: за кущами стояла замаскована гіллям автомашина.
Він підійшов до куща, відвернувшись від німця спиною й зробив вигляд, що хоче зняти штани.
Задерши полу сорочки, з-за пояса витягнув револьвер і, не повертаючись, із-під пахви
вистрілив німцеві в груди. Той навзнак упав на траву, розкинувши руки. Володя відразу
кинувся втікати, та побачивши, що у мертвого німця на животі лежить автомат, а це була його
давня мрія мати свою особисту зброю. Підбіг до німця й вирвав із рук мертвого автомат,
перезарядив і дав довгу чергу з нього по кущам, де стояла замаскована автомашина. Перебіг
через дорогу, зрізав чергою солдата, який вискочив напереріз йому із кущів, й петляючи між
деревами, побіг у темряву хащі.
А вже у лісі Володю наздогнала автоматна черга. Щось обпекло всю ліву ногу, він ще трохи
зопалу пробіг і впав. Нога заніміла й сильний біль пронизував усе тіло, та страх попасти в руки
гестаповцям був сильніший за біль і він повзком став відходити у глибину лісу. Раптом почув
за собою погоню. Бігли декілька чоловік, задихавшись, щось між собою по німецькі
переговорювались. Володя перекотився по траві під кущ і зарився у торішнє сухе листя.
Відчув приплив рішучості, тіло стислося в один вузол волі і нервів. Він зручніше поклав
автомат, низько пригнув голову і став чекати. Біль у перебитій нозі наче притих...
Німці пробігли не далеко від нього. Він ще трохи пролежав у своїй схованці і став
вибиратися із-за куща. Перші п’ять-шість метрів подолано. Відпочинок. Тепер знову... Ще
п’ять метрів... Сили вичерпались. Але не зупинявся! Хапався руками за купину і підтягнувся.
Ось так. А тепер взявся за кущ лози і знову потягнув себе вперед.
Вже сонце піднялося в зеніт, а він все повз. Став непритомніти і автомат здавався пудовим.
Але кинути його не міг. Нога набрякла і задубіла і все тіло гуде і судомить безперестанку.
Повз цілий день.
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Вже біля села Кам’янка його побачили жінки, які поверталися з поля. Володя лежав на
обочині дороги, стікаючи кров’ю й втратив свідомість.
- Убитий... Весь у крові, а ще дитина.
- Лишенько ж яке...
- Погляньте, та він дихає...
- Давайте його у село занесемо, тільки, щоб нас поліцаї не побачили.
Почувши голоси, Володя підтягнув до себе автомат, але в нього не хватило сил навіть
підняти його.
Жінки на дорозі розстелили порожні мішки. Підняли Володю і обережно поклали на них.
Довго кудись несли. Коли поверталась свідомість, Володя чув притишені жіночі і чоловічі
голоси, але ніяк не міг збагнути, хто і куди його несе.
Володя застогнав від болю. Від спраги у нього потріскалися губи. Йому піднесли до рота
кухоль з водою. Він пив і пив, давлячись водою і обливаючи себе. Принесли його у село. В
якісь двір занесли і поклали на лаві . Звідкись появилась старенька бабця, яка все бідкалася
біля нього.
- ... Крові, видно, багато втратив хлопчина, - ніби сам з собою розмірковує старенька. – Його б
вкрити треба тепліше. А до лоба мокру ганчірочку, бо видно, й жар уже починається. Та коли
б напоїти його гарячим молочком або чаєм міцненьким з малиною чи з калиною.
Вона стала промивати його рани і тісно перев’язала їх полотняними стрічками. Дві кулі
наскрізь прострелили ногу.
Якось не помітно, появився той дід, у якого в хаті він ночував. Він підійшов до Володі,
перехрестив його, шепочи:
- Ох синку, як же тебе так понівечило, я ж тебе просив бути обережним, - і повернувся до
бабці. – Іди бабу принеси води попити.
Як тільки вона пішла до хати, він наклонився над Володькою, швидко розстебнув його френч і
розв’язав мотузку, зняв дві міни. Сховав їх за пазуху своєї фуфайки і так же не помітно
вийшов з двору.
Бабця підійшла до пораненого і стала його роздягати, а дівчинці, яка їй допомагала, наказала:
- Ти, онучко, розтоплюй у печі, а я тим часом оце шмаття закривавлене приберу далі з очей.
Та й малинки заразом вламаю. А коли яка собака заскочить сюди, то ми нічого не чули й
не бачили. А дитина - наша спить собі, як їй положено.
За годину обігрітий хлопчак розклепив повіки і безтямно глипнув каламутними, як зі сну,
очима. Певне, ще не помічав навколо себе нікого й нічого не розумів. Очі були нерухомими, і
тільки вії тремтіли, як крильця метелика.
Дівчинка стояла біля нього з чашкою гарячого, настояного на малинових гілочках чаю.
Вдивлялася у воскове обличчя, бачила, як поволі повертаючись, ясніє його погляд і на щоках
проступають ледь помітні рожеві плямки.
Володя прийшов у себе, погляд його прояснився. Він глянув на дівчинку і кволо усміхнувся.
Радісний вираз заспокоєння і полегшення з’явився на його не по-дитячому покаліченому,
напруженому й посуворілому обличчю.
Хотів щось сказати, та тільки глибоко втягнув в себе повітря, захлинувся, і обличчя його
нараз перекосилося від нестерпного болю. Погляд його очей знову згас, помутнів, і хлопець
почав марити.
За Володею приїхали на возі, якісь два одягнуті по зимньому, озброєні гвинтівками дядьки.
Володю переклали на віз і повезли в партизанський табір.
У госпіталі йому зробили операцію і тільки через два дні він прийшов до тями, то перше
спитав, де його автомат. А його зброю забрали дядьки з господарчого взводу, та коли прийшов
його провідати командир загону, так він поскаржився на них. Тоді командир вишикував загін і
об’явив, що в партизанському загоні кожен боєць дістає собі зброю в бою у ворога, а забирати
її в поранених товаришів – ганебно. І відібрав у дядька автомат, відніс його в землянку, де
лежав Володя.
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Після цього поранення, рана гноїлася й довго не заживала. Куля перебила на нозі кість, і ця
травма залишила слід на все життя. Володя не міг ступити на ногу, постійно ходив на
милицях. Після війни йому призначили пенсію й він отримав статус інваліда війни.
Володимир Людвігович Костецький після війни проживав у місті Славута й помер у 2004
році.

Трагедія села Комини

П

артизани активізували диверсійні операції на залізниці й автодорогах. Кожної ночі, а
іноді й удень, чулися вибухи, палали заграви. На обочинах доріг валялося багато
пошкоджених автомашин. Німці шаленіли, і вже восени 1943 року знову почали
каральну акцію проти партизанів, а місцеві жителі стали заложниками між двома
протиборствуючи ми сторонами. Німці вимагали від мешканців сіл не допомагати й не
входити в контакт із партизанами, а хто порушить ці вимоги, – буде розстріляний. Партизани
від населення вимагали постачання продуктів і допомагати їм боротися з окупантами, якщо ці
вимоги не будуть виконуватися, то теж будуть покарані.
Трагедія села Комини, яке зі всіх сторін оточували ліса, виникла від того, що в селі було
створено партизанський загін, до складу якого увійшли п’ятнадцять місцевих жителів із
кримінальним минулим. Ці партизани з німцями не воювали, а займалися крадіжками й
розбійницькими нападами на сусідні села по всій окрузі. Люди стали жалітися командуванню
партизанського з’єднання, що партизани займаються мародерством. А командування - ні як, не
відреагувало на скарги від населення. Тоді скарги на свавілля партизанів стали поступати в
німецьку жандармерію. Німці відправили наряд жандармів на двох мотоциклах у село Комини
для вияснення справи по суті.
Псевдопартизани саме в той час після вдалої нічної вилазки по селам ділили крадене добро
й пиячили в хаті ватажка цієї банди. Коли побачили німців, які підкрадалися попід парканом
до їхньої хати, то стали відчайдушно відстрілюватися і від цього переполоху втекли до лісу.
Усе б їм минулося, та тільки вони поранили одного жандарма. Німці поклали пораненого у
коляску мотоцикла й поїхали в Ізяслав.
Вранці через село Комини проїхала автоколона. На кузовах вантажівок сиділи німецькі
солдати й поліцаї. Мешканці села звикли, що через їхнє село часто проїжджають військові
колони. Так і цього разу, люди не дуже стривожилися, куди їдуть німці. Та в цей день настав
найтрагічніший момент для села Комини. Автоколона за селом раптово зупинилася, і з
вантажівок висипали солдати, які почали швидко оточувати село.
Першими підняли тривогу пастухи, які пасли за селом громадську худобу. Вони бачили, як
німці цепом ідуть до осель. Люди в паніці металися по селу, шукаючи, де б сховатися від катів,
які вже ввійшли в село. За німцями, які йшли шеренгою, виставивши наперед гвинтівки з
холодно виблискуючими на сонці багнетами, бігали з підпаленими смолоскипами від хати до
хати поліцаї. Якщо хтось із жителів зостався у своєму помешканні, то двері в хаті підпиралися,
щоб ніхто не міг вийти, й оселя згорала разом з її мешканцями.
Деякі мешканці по річці зуміли вискочити з оточення, а ті, хто потрапив у кільце, так усі
загинули. Хати горіли, солдати зганяли людей до центру села, а дітей настромлювали на
багнети й скидали в колодязі. Цеп німецьких солдатів стягувався в кільце в центрі села
навколо дерев’яної церкви. Усіх людей, які потрапили в кільце облави, загнали в церкву,
підперли ворота, наклали купи соломи під стіни й храм підпалили. Над селом розносилося
виття заживо горілих людей. Крики розпачу було чути за двадцять кілометрів у Славуті. З
палаючої церкви ще довго лунали над всією округою дзвони за безвинно загиблими
мученицькою смертю сельчанами, потім дзвіницю охопило полум’я й вона рухнула. Німці й
поліцаї після цього кривавого побоїща вже протверезилися й, як шкідливі коти повтікали із
села.
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Я у той час пасла разом із дітьми худобу. Ми чули, як спочатку чувся за пагорбом у стороні
Коминів гул автомашин, а потім до нас донеслися ляскання поодиноких пострілів і побачили
дим, що чорними клубами піднімався в небо. Згодом почули лемент, виття від болю людей.
Нам хотілося побачити, що там діється.
Діти юрбою побігли понад лісом на горб, з якого добре виднілися Комини. Перед нами
відкрилася дика панорама знищення села Комини й жителів цього села. Діти, вражені,
дивилися, як палало все село, як металися й кричали від жаху мешканці цього села, як згоряли
живцем люди, як німці настромлювали дітей на штики й кидали у колодязі.
Раптом із кущів, неподалік від нас, вибіг старий дід. Він біг у наш бік, та його побачили й
наздогнали два німецьких солдати. Вони схопили його під руки й потягнули до палаючої хати.
Дід упирався ногами, кричав, молив, щоб його не вбивали, та фашистських годованих катів,
сп’янілих від запаху людської крові, мольби старого розчулити не змогли. Німець прикладом
автомата вдарив його по голові, тіло старого обм’якло. Діда взяли за руки й ноги, розгойдали й
вкинули у вогонь. Німці нас, напевно, побачили, бо, як тільки справилися з дідом, побігли в
наш бік, а ми від них знаходилися в ста метрах. Діти не ховалися: стояли в кущах,
повідкривавши роти, заворожені від того кошмару, що їм довелося бачити.
Та як вгледіли німецьких солдатів, які наближаються, то такий нас пройняв жах і передчуття
того, що вони з нами зараз зроблять. Діти у розпачі з верещанням і плачем стали втікати й
незчулися, як добігли до Білотина. Наше село вже було безлюдне: хати зачинені, а селяни, як
тільки почули лемент, що доходив із Коминів, взяли все необхідне з речей і втекли до лісу.
Мені, після всього того кошмару, довгий час постійно снилися страшні епізоди того, чого
мені довелося пережити в той день. Білотинці після цієї трагедії, яка спіткала село Комини, два
тижні боялися вийти з лісу і до визволення від фашистів, як тільки зачують гул автомобіля,
негайно втікали в ліс.

1944 рік. Останній бій
Настала третя зима окупації. Уже в повітрі витало, що незабаром прийде визволення від
німецько-фашистської окупації. Усі люди в селі знали про звільнення Києва. На стовпі перед
сільрадою, партизани постійно стали вивішувати листівку із заявою Радінформбюро про
останні новини на фронті. Мешканці села цілий день юрбилися біля цього стовпа, десятки
разів перечитуючи листівку й обговорюючи останні новини. Питань було безліч, видно люди
зголодніли за новинами. За три роки життя під німецькою окупацією людям хотілося змін. Їм
уже остогиділо, кожну хвилину очікувати небезпеку для свого життя, і постійно жити в
страху, що в любу мить можуть стати заручниками між двома воюючими сторонами.
Партизани взяли під свій контроль усі лісові села. А німці вже в своєму тилу не могли без
великої охорони перевозити військові вантажі і всі переміщення відбувалися між районними
центрами лише великими колонами і посиленій охороні. Оскільки фронт наближався, німецьке
командування вирішило очистити свої тили від партизанів, для цього у місто Ізяслав було
підтягнуто військові каральні частини, а також авіацію
Надворі стояла холодна зимова погода, ще й снігу нападало по коліна. Під вечір ще до
заходу сонця, до нашої хати, без усякої перестороги, під’їхали на двох підводах партизани. То
поверталася, виконавши бойове завдання, диверсійна група. Мама вийшла з хати й почала
дорікати командирові, чого вони так легковажно серед білого дня приїхали:
– Ще німців на нашу хату наведете.
Та як глянула на ватажка, то ніяково замовкла, бо з-під шапки виглядала скривавлена ганчірка,
якою була обв’язана голова, і видно було по ньому, що він вкрай виснажений.
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- Та заїжджайте вже – тільки спромоглася промовити мама, їй так стало шкода цих змучених
війною людей.
Прибулі партизани були такі замучені й замерзлі, що як тільки зайшли до хати, то так і
попадали на земляну підлогу, враз поснули.
Я пішла годувати коней, завела їх у хлів, накидала корму в засік, зачинила ворота й підперла
їх кілочком.
Уже вечоріло. Залюбувалася позолотою заходу сонця, зимнього морозного вечора. Червоно
ятрилося призахідне сонце і останні промені сонця освітили узлісся. Поглянувши в бік лісу й
придивившись помітила, що під лісом стоїть замаскована, пофарбована в білий колір з
фургоном автомашина.
Зайшла до хати, якраз бабця промивала рану на голові командирові, і сказала йому, що під
лісом стоїть якийсь білий автомобіль. Він зразу піднявся, накинув овчину, взяв бінокля, і ми
вийшли надвір. Далеко під самим лісом було видно автомашину з фургоном, яка розвернулася
й поїхала в ліс. Командир знизав плечима, і, мабуть, більше для особистого самозаспокоєння
сказав, що з боку Острога й Ізяслава стоять подвоєні партизанські застави, та й німці не
полізуть у ліс – не ті тепер часи настали. Він просив нас чергувати на дорозі, бо партизани до
того заморені, що можуть заснути на посту, а їм завтра знову відправлятися на тяжку бойову
роботу.
А бабця аж до півночі чаклувала над ранами партизан. Вони дивляться на помолоділе бабине
лице, слухають заворожені, її тихий, лагідний голос, і щось дивне коїться в їхніх душах, таке
дивне, що не збагнути, не пояснити...
А бабця співає-примовляє, ніби когось голубить, комусь наказує, а комусь дорікає.
Слухають бійці і не переслухають і, притишені, задумані, добріші і вже не болять їх рани.
Лягають на солому спати, забираючи з собою її теплоту мудрого, чуйного до чужого болю
бабиного серця.
Ми із сестрою Стасею до півночі вартували біля хати, мама варила для партизанів їсти, а
бабця лікувала поранених.
На дворі стояла тиха, морозна погода. Повний місяць висів непорушно над головою, але його
сяйво не затьмарювало зірок. Вони горіли, миготіли, переливалися різними барвами урочисто і
тихо і вся синя безодня, ввижалося, ожила і дихала. Нас охопило незвідане почуття. Вперше
нас вразила велич сяючого небосхилу. Діти виразно бачили ті зірки, розрізняли їхні
мерехтливі барви і головне відчували схвильованою дитячою душею глибочінь цієї безодні і
нескінчене число її живих вогнів, що віддалялися у таємничу синю далину.
Ми стояли на засніженій дорозі, дивилися в небо мов заворожені. Хоч як ми зачаровано
дивились на цю небесну красу, та все ж добряче замерзли. І як на те, бабця почула, що діти
вже замерзли, змінила нас на посту.
Ми зайшли, промерзши, до хати, обережно переступали через сплячих партизанів, добралися
до теплої печі й притулилися до неї. Трохи відігрілися, поскидали із себе фуфайки, і в одних
платтячках полізли на піч спати.
Усе, як на то йшло, раніше спали одягнені, а цей раз перестали боятися, роздягнулися й
зморені позасинали.
Бабця стояла на варті, і під ранок, відчувши якусь тривогу, вона вийшла на дорогу, лягла на
сніг і прислухалася, як десь за пагорбом донісся далекий гул машини. Це її ще більше
стривожило й вона зайшла до хати, стала будити командира. Він поки проснувся, протер очі і
ні як не міг спросоння второпати, що від нього хтять. Бабця йому каже, що з Коминів їдуть
якісь машини. Та він із просоння пробурчав, що в Коминах застава партизанська стоїть, а німці
вже не полізуть у Білотин, бо фронт не далеко. Бабця в розпачі, що не змогла переконати
командира й підняти по бойовій тривозі партизанів, вибігла на дорогу і вже явно почула гул
машин. І раптом зі сторони Коминів почувся постріл (то німецька розвідка вирізала
партизанські застави).
Бабця вбігла у хату й закричала, що їдуть німці, а партизани мляво піднімалися і від тяжкого
сну не могли зрозуміти, що сталося. Баба знову вибігла на дорогу й побачила, як з боку

89

пагорба, на лижах, у білих маскхалатах до хати наближалися німці. Вона хотіла повернутися
до хати, та черга з кулемета перерізала її навпіл. З хати повибігали партизани, зайняли
оборону навколо хати і почали відстрілюватися.
Я, як тільки бабця підняла тривогу, стрибнула з печі й хотіла взутися,
та в темноті не могла знайти одну панчоху і валянки десь подівалися. Партизани, коли
спросоння в темряві вискакували з хати, так все поперекидали. Тому вирішила спочатку
розбудити Стасю. За ноги стягнула її напівсонну з лежака печі, одягнула на неї фуфайку й
взула в саморобні зшиті з кусків мішковини валянки, а голову обгорнула простирадлом.
Тут у хату вбігла мама й, побачивши, що я ще боса, в істериці крикнула мені, щоб ми
швидше виходили з хати й бігли до лісу, а вона вижене з хліва корову й пожене в ліс. Тільки
мама вибігла на двір, як з хати якась могутня сила знесла стріху. Це на пагорбі з’явився
німецький танк і з першого пострілу влучив у хату.
Нам неймовірно пощастило, ми зосталися неушкоджені тільки завдяки тому, що я взувала
Стасю під піччю. Палаюче перекриття впало на піч і накрило нас, як шатром. Ми стали
кричати й звати на допомогу, а вогонь уже добирався до нас. Мама кинулася рятувати дітей.
Не звертаючи уваги на опіки, розтягнула палаючі колоди й підлізла до печі, витягнула нас у
сіни, куди ще вогонь не добрався. Потім мама побігла вигнати корову із хліва, на якому вже
теж спалахнула солом’яна стріха. Довелося мені заспокоювати сестричку, щоб не плакала. Я й
сама відчувала себе погано, бо місцями було пропалене плаття, а руки й ноги були обпечені й
боліли, та й волосся на голові обгоріло. Знайшла у сінях якісь ганчірки й загорнула ними ноги,
а потім, обнявши сестричку, відчинила двері й вийшла у двір.
З усіх боків хаотично велась стрільба, щось у повітрі дзижчало, а я, оглушена, стояла,
обнявши сестричку біля дверей палаючої хати. Розгублена, я не знала, що мені робити. Аж тут
із-за рогу хати вибіг партизан і, вхопивши Стасю, потягнув її за ріг хати, хотів і мене сховати
за хату, взявши за руку, та раптом якась сила відкинула його до стіни. З голови партизана
бризнула на стіну кров, він по стіні сповз додолу й очі його оскляніло дивилися на мене, а його
рука міцно тримала мене за руку. Я від жаху закричала, із силою вирвала свою руку з обіймів
мертвого й, обхопивши руками голову, стала задкуючи відходити від мертвого партизана.
Глянула у двір і побачила, як мама вивела із хліва корову й погнала її до лісу, а партизани
встигли запрягти одну підводу. Раптом посеред двору щось блиснуло й із такою силою
вибухнуло, що мене, мов пір’їнку, відірвало від землі й відкинуло до дороги в сніг.
Коли я прийшла в себе, то з великим зусиллям заставила себе встати на ноги. У голові ще
дзвеніло й в очах плив туман, та я все ж вгледіла, що біля мене лежить і горить щось подібне
на людину. Придивилася – а то була наша бабця. У неї кишки вивалися на сніг, і одяг на ній
обгорів, а вгору над нею підіймався стовп чорного смолянистого диму. Я, хитаючись, як п’яна
підійшла до бабці й стала хапати пригоршнями сніг і кидати на її палаюче тіло, щоб загасити,
та воно тільки шкварчало й розбризкувало на всі боки жир.
Під парканом лежав молодий партизан. Сніг під ним від крові почервонів, але він ще з
автомата короткими чергами відстрілювався. Побачивши мене, закричав, щоб я забирала
сестру й втікала до лісу. Тільки тепер я побачила, як за дорогою перебіжками до нас
наближалися у білих маскхалатах німці. Я підбігла до Стасі, яка стояла під стіною, завдала її
на спину й хотіла перебігти через двір, та там по всьому двору лежали побиті партизани, а
посеред двору борсалися в смертельній агонії посічені осколками коні. Тоді я побігла боса по
засніженому полю, провалюючись по коліна в сніг і ріжучи ноги в обледенілу кірку. Стася
притиснулася до моєї спини, міцно обхопивши руками мою шию. Та тут мала, як закричить:
- Ой! Галю, за нами біжить німець - я озирнулася й побачила, як десь за двадцять метрів від
нас, перелізши через паркан і тримаючи в руках на перевис гвинтівку із закривавленим
багнетом біг за нами німецький солдат, а під парканом лежав, розкинувши руки зарізаний
молодий партизан. У мене перед очима промайнуло те, що я вже бачила, як у Коминах дітей
брали на штики, кидали в колодязі. І такий мене страх пройняв, що цей фашист зараз зробить
із нами те саме, що робив із дітьми в Коминах. Зрозумівши, що німець мене на полі дожене, я
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завернула до річки. По пояс у крижаній воді перейшла її й викарабкалась на обривистий берег.
А Стася мені на вухо прошепотіла:
– Німець стріляти в нас буде? Я оглянулася й побачила, що німець цілиться з гвинтівки. Хотіла
впасти у виїмок на полі, щоб сховатися, та щось обпекло мені живіт, земля під ногами стала
провалюватися і я втратила свідомість.
Отямилася від того, що хтось б’є мене по обличчю, розплющила очі. Це Стася, вся
перемазана в крові, змерзла, плаче й просить, щоб я тільки відкрила очі. Згадуючи, що зі мною
сталося, лежачи на снігу, підвела голову й подивилася на себе – від крові все плаття
зашкарубіло і в животі дуже пекло, а ніг від холоду я не відчувала. Глянула в бік нашого двору
й побачила, що хата й хлів ще догоряють, а німців ніде не було видно.
Попросила Стасю, щоб вона мені допомогла підвестися, і коли я стала на ноги, то в очах від
болю потемніло – знову втратила свідомість. Сестричка не змогла мене втримати, і я звалилася
на забризканий кров’ю сніг. Дитя відчуло, що їй самій не вистачить сили тягнути мене до
дороги, тому Стася побігла до моста, покликати когось на допомогу.
Я прийшла в себе і спробувала поворухнутися, щоб розігнати кров, та від болю мимоволі
вихопився стогін. Краще лежати спокійно...
Тіло судомить менше, якийсь дивний спокій солодким туманцем став огортати мене. І з того
дивного напівзабуття я побачила, як поліцаї на санях везуть дядька Борисюка і у нього з лиця
тече кров. Я біжу за санями задихаючись, а сані все віддаляються і пропадають у якомусь
мареві. А хто це кличе на допомогу? Схоже на голос бабці. Де вона? Треба повзти до неї
допомогти...
Я у напівзабутті рвонулася на поміч, але від болю враз отямилася. Тіло тремтіло від холоду,
голова розколювалася від жару... Скільки ще ждати - не знаю. Я замерзаю. Де зараз мама, чи
жива ще вона?
Стася перейшла через міст, кругом валялися трупи німецьких солдатів і партизан. Побачила,
що по згарищі нашої хати блукає убита горем мама.
А мама шукала своїх дітей на згарищі, бо бачила, як розірвався у дворі снаряд, і думала, що
вже не побачить їх живими. Та серед убитих партизанів - їхні закоцюрблені, застиглі тіла
лежали, де застала їх смерть, та побитих коней, вона не знайшла дітей. Бог милував...
Вона побачила Стасю, яка боязко переступала через трупи, ішла до неї. Мала до того
замерзла, що не могла кричати і тільки шепотіла і махала їй рукою, щоб мама її побачила.
Мама підбігла до неї, пригорнула до себе й ніяк не могла повірити, що її дитина жива. Крізь
сльози спитала:
– А де Галя?
- Мама, у неї кров на животі. Вона лежить там за річкою і стогне. Стася привела її на те місце,
де я у виїмку в снігу лежала й стогнала від болю. Мама оглянула рану на животі й
заспокоїлася, коли побачила, що рана не несе загрози для мого життя – куля розпорола тільки
шкіру на животі. З рани моєї витекло багато крові, тому швидко я стала втрачати свідомість.
Мама розтерла снігом мої ноги, відірвала кусок від простирадла, у яке була закутана Стася, і
перев’язала мені живота. Потім скинула із себе фуфайку, загорнула мене, підняла на руки й зі
Стасею понесли мене лісом до смолокурні.
Там партизани розмістили госпіталь.

Партизанський госпіталь
У великій трофейній палатці знаходилося операційне відділення, куди мама мене занесла.
Вона попросила лікаря, щоб він надав мені медичну допомогу. Лікар оглянув мою рану й
наказав медсестрі готувати мене до операції. Так як наркозу в госпіталі не було, то зашивали
рану „на живу ”. Я спочатку кричала від болю, поки не втратила свідомість.
Прийшла до тями, коли виносили з операційної й лікар підніс мені під ніс тампон змочений
нашатирем.. Мене на ношах віднесли до шатра, складеного із хвойних гілок, посеред якого
стояла залізна бочка, що слугувала для цього приміщення грубкою. Мене поклали біля теплої

91

грубки на постіль із хвої, застеленої брезентом. У цьому шатрі я прожила десять днів, поки не
загоїлася рана, а мама зі Стасею жили у таборі біженців.
Спаливши нашу хату, німці прочесали все село, підпалили ще декілька хат. Але мешканці
села, забравши із собою всі пожитки й худобу, сховалися в лісі. Так що німці не зустріли
нікого, швидко посідали в машини й поїхали із села. Мама після того, як мені зробили
операцію, сходила на попелище нашої хати. Вона хотіла поховати бабу, що так і зосталися
лежати, вся обгоріла край дороги, яку старенька всю війну стерегла. Не було лопати, щоб
викопати могилу. Мама перенесла останки бабці у яму, де раніше картоплю тримали, і накрила
дошками. Потім пішла в партизанський табір і нагадала командирам, щоб дали людей для
поховання партизанів, яких побили німці біля нашої хати. Командир відразу розпорядився
відправити підрозділ для поховання загиблих, а також пообіцяв, що після того, як виженуть
німців, то обов’язково нам буде надана матеріальна допомога й відбудують нашу хату.
Цим командиром партизанського загону був Одуха А.З. Того вечора він був одягнутий у
німецьку офіцерську хутряну довгополу шубу, що мені ще весною у 1943 році дав Полькевич.
Її потрібно було занести до смолокурні, яка знаходилася у лісі за селом Хоровиця й передати
партизанам. Шуба була дуже важка й мені довелося вночі її, загорнуту в пакет і перев’язану
шпагатом, нести на собі вісімнадцять кілометрів.
Коли одужала після поранення, то перебувала разом із мамою й сестрою Стасею в таборі для
біженців. Проживали у великому зробленому із хвойних гілок, шатрі. Там жили мешканці з
Білотина, Сільця та з інших сіл. Люди залишили свої домівки з боязні, що німці можуть
спалити село. Німецькі літаки під час відступу часто бомбардували райони, що
контролювалися партизанами. Жити в холодному шатрі в морозний січень було важко, без
продуктів і теплого одягу. У мене вже почалася вироблятися звичка до постійного відчуття
холоду. Мені здавалося, що я ніколи не нагріюся. Та допомогли партизани, які перехопили в
лісі біля села Комини величезний німецький обоз і повністю його знищили. Так ми ходили на
це побоїще, збирали біля розбитих автомашин і возів розсипані по землі цукор, сіль, а навколо
по лісі були розкидані ящики з різною військовою амуніцією, лежали побиті німецькі солдати
й коні.

Валя Котик
Партизани вночі атакували залізничну станцію Ізяслав. Німці відчайдушно обороняли
станцію при підтримці танків і артилерії, а вдень декілька разів німецькі літаки обстрілювали
партизанські позиції. Та як німці не оборонялись й чіплялись за кожну хату, партизани до
вечора з великими втратами вибили окупантів із міста.
Вночі в Хоровицю на возах стали привозити поранених партизанів. На одному возі привезли
пораненого в живіт хлопчика, який від болі верещав не своїм голосом. Його занесли в погріб
до одного обійстя і поклали на солому. Партизанський лікар до ранку був біля нього, хотів
полегшити його муки, та під ранок він помер. Цей хлопчик був партизанський розвідник із
дитячого підрозділу – Валя Котик.
Коли партизани пішли в атаку на залізничну станцію Ізяслав, то там на коліях стояло
декілька ешелонів. Німці робили спробу відігнати їх від станції. Валя Котик разом із групою
партизанів хотіли затримати ешелони на станції.
Та вже один ешелон потягнув паровоз на вихід за станцію. Партизани задихаючись бігли до
залізничної стрілки. Боєць, який біг в переді, бачачи, що не вспіє переставити стрілку
швиргнув на колію де стояла стрілка гранату. Сам впав, як тільки вибухнула граната, потім
піднявся і кинувся до залізничної стрілки, хотів пересунути її. Раптом за колією пролунала
автоматна черга. Обличчя партизана пересмикнулося, він посунувся вниз і рука випустила
важіль стрілки. Пролунала ще одна черга. Кулі дзенькнули по колесах під вагоном. Валентин
бачив, як чоловік перегнувшись надвоє, зробив по насипу кілька кроків, потім важко впав на
коліна, перекинувся на бік і покотився під укіс.
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Паровоз наближався, скрипіли гальма, брязкали буфери вагонів і він став гальмувати, тому,
що машиніст замітив, що на стрілці колія від вибуху гранати все ж відійшла.
Валентин поміж колесами вагона короткими чергами стріляв з автомата по залігши по той
бік насипу німецьким солдатам. Хтось з партизанів кинув через вагон на насип гранату і вона
побила залігши там німців. Хлопець відразу після вибуху гранати, кинувся до зупиненого
паровоза. Звідти паровозна обслуга стріляла по бігучим до них партизан. Та він вже був біля
паровоза і хмара білого пару випущена з паровозу скрила його.
Він не замічений, по сходинках піднявся до кабіни машиністів і
розстріляв з автомата всіх хто там був. Виїзд з станції був
закритий.
Партизани кинулися в атаку і захопити вокзал, та із
водонапірної башти по них застрочив кулемет. Так як, у перших
рядах наступаючих біг цей безстрашний хлопчик, він відразу і
попав під кулеметну чергу. Розривна куля попала йому в живіт і
його вже спасти було неможливо. Партизан Валя Котик,
тринадцятирічний хлопчик, умирав страшною мученицькою
смертю.
Валя Котик –
Герой Радянського Союзу
(посмертно)

Партизанський
загін
ім.
Суворова, який
базувався
у
славутських
лісах.

Партизани П. М. Мазяр, командир партизанського з’єднання А. З. Одуха, В. М. Сурков.
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Визволення Славути

Ф

ронт приблизився до Славути. Вже було визволене місто Рівне, а лісові розбиті у
снігових переметах дороги, затримали просування радянських військ у ці лісні
райони. Партизанським загонам була поставлена задача захвата транспортних
комунікацій і не давати відступаючому ворогу підривати мости і залізничні станції. Тому
партизанське з’єднання ім. Михайлова захопили залізничний міст через річку Горинь і вели
найжорстокіші бої із регулярними німецькими військами за залізничну станцію Острог.
Німецьке командування відало наказ своїм військам, щоб не попасти в оточення, залишити
місто Славуту і відступити до Ізяслава. Вони без бою 14 січня вивели свої війська з Славути.
Та перед цим висадили у повітря міст на водокачку, а також підірвали почту, Офіцерський
клуб, та тільки там, чомусь були підірвані тільки стріхи. Підірвали склад з вибухівкою і від
сильного вибуху повибивало вікна у місті, а поруч зі складом була прокладена залізниця, так
від вибуху аж рейки позгиналися.
Шрейтер Толик в лісі нарубав дрова і зложив їх на сані, обв’язав мотузкою потягнув додоми.
Сніжило. Щоб не тягнути завантажені сані по лісі, з’їхав з берега на лід річки. По льоду
тягнути легше. Сніг став падати густий, лапатий, заліплював очі. Підійшов до шепетівського
моста і хотів під ним протягнути сані, як вони за щось зачепилися. Підійшов до саней, думав,
що на камінь наїхав. Згріб сніг і побачив дві протитанкові міни, які в мерзлися в лід. Анатолія
аж пересмикнуло, невже німці хочуть моста зірвати?
Виглянув з під моста і побачив, що будка охоронників порожня. Всунув міни під дрова і снігу
насипав на них, щоб ніхто не побачив. Він тихенько виволік з під моста сани і потягнув до
берега. Біля ями засипаної снігом зупинився і витягнув міни і скинув їх у яму, а сліди від санок
замів гілкою хвої. Густий сніг, який сипав з неба, відразу замаскував його сліди.
А німці хотіли підірвати Шепетівський міст перед відступом, поклали під мостом
протитанкові міни і оставили вартувати біля моста двох солдатів. Солдати пішли обід, а коли
вернулися і побачили що міни щезли, так вони ще трохи потопталися біля моста і пішли до
міста.
А за метрів сто по річці, знаходився другий міст, по якому проходила труба водогону до
військового містечка, так німці цей міст підірвали.
Для мешканців міста, відхід німецьких військ з міста зостався непомітний. Люди вранці
прокинулися, стали виходити на вулиці і тут пішов поміж них поговір, що у місті немає німців
і на комендатурі їхній прапор зі свастикою десь пропав.
Більш сміливіші стали заходити у приміщення поліції і комендатури, де царив повний
розгардіяш. Всюди у цих приміщеннях двері розчинені, на полу валялися купи паперів, було
видно, що німці спішно втікали вночі з міста.
Та тут щось сталося - вночі загорівся лісозавод, люди кинулися гасити, та все ж згоріли дві
пилорами, а потім почувся вибух. Це був висаджений в повітря залізничний міст через річку
Горинь у селі Стригани. Спочатку думали, що цю диверсію зробили німецька зондеркоманда,
а потім вияснилося, що ці об’єкти знищили партизани. Чи то вони сидячи в лісі не знали, що
німці залишили Славуту, чи то з п’яну, лишнього перепили, та тільки Славуті вони нанесли
збитків цією диверсією більше, чим за всю війну.
Шрейтер, як тільки взнав, що окупанти втекли з міста, так вирішив пройтись у місті по тим
об’єктам, де господарювала окупаційна влада.
За колишніми кавалерійськими конюшнями на березі річки знаходилася міська пекарня. То
була приземиста цегляна будівля, маленькі віконця запорошені борошном були заґратованими,
а широкі амбарні ворота були зачинені на штабу.
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У Анатолія в домівці, вже давно закінчилися всі їстівні припаси і його пригнала сюди голодна
крайність - дуже їсти хотілося. Може щось знайду поїсти?
Під’їзна дорога була засипана свіжим снігом, на якому не було видно людських слідів.
Анатолій зрозумів, що до пекарні вже давно ніхто не навідувався. Він обійшов кругом цієї
споруди і з тильної сторони біля дров’яного сараю побачив двері зачинені на невеличкий
навісний замок. Зайшов у сарай і знайшов закиданий дровами обломок залізної труби. Взяв її
і всунув у скобу замка і напружившись зі скрипом вирвав скобу. Двері відчинилися, відкривши
темний отвір в середину.
Анатолій зайшов у пекарню, боязко оглянув приміщення і впевнившись що йому нічого не
загрожує, став заглядати у всі закутки, шукаючи чого-небудь їстівного. Пекарня вже тиждень
не працювала, та все ж у приміщені витав стійкий дух хліба. У хлопця, від цього запаху, від
голоду, аж у животі стало бурчати. Так йому нестерпно захотілося їсти, що у нього голова
закружилася і ледве не зомлів.
Він обнишпорив вже все приміщення і нічого там ситного не найшов. У дальньому кутку
було накидано купу порожніх ящиків, а за ними побачив іще одні двері. Вони вели у якусь
підсобку. Відкидав ящики і штовхнув двері, які зі скрипом відкрилися, а там було складське
приміщення, у якому лежало більш двох десятків мішків борошна.
Анатолій від побаченого багатства, аж отетерів. Це ж скільки хліба можна напекти?
Він від такої божої благодаті, що так зненацька спала на нього, схопив за чуб міх з борошном
і хотів звалити собі на плечі. Та мішок виявився тяжчим чим носій і звалив його на землю.
Тоді Анатолій вирішив відсипати з мішка борошна і вже третину вмісту мішка витягнув з
пекарні на двір. Взяв зірвану скобу замка і забив назад в одвірок, зачинивши двері і відніс
мішок до дороги. Поклавши мішок на сніг, зламав соснову гіляку і нею замів свої сліди на
снігу, щоб замаскувати свій прихід до пекарні. Принісши до доми мішок з борошном, заніс до
хати, поклав на підлозі і змахнув з нього сніг. Мама і сестрички обступили мішок і з цікавістю
дивилися на Анатолія.
- Синку, ти знову якогось пороху притягнув, дивись хату спалиш.
- Та ні, мамо! Я вам борошна приніс - став розв’язувати мішок, набрав пригоршню
борошна і підніс до мами. Та з недовірою взяла щіпку муки і положила на язик і
прицмокнула.
- Здається мені синку, що це борошно. А я вже смак його не пам’ятаю.
- Давайте мамо замішуйте тісто, будемо хліб пекти. І не шкодуйте, тепер борошна у нас
буде багато.
Анатолій вирішив запастись у цей тяжкий, повоєнний голодний час борошном, поки на нього
не найшовся господар. Він три дні по декілька разів ходив до пекарні за борошном.
А у місті після, після того, як окупанти покинули його, було неспокійно. Звідкись, здавалось
за річкою, час від часу по місту стріляв міномет. Міни з противним виттям падали на місто, і
тільки вдень, з інтервалом: у дві години - одна міна. Від цієї стрілянини було багато розбитих
будівель, появилися поранені, а одній жінці від вибуху міни відірвало ногу.
Вранці, на четвертий день, як окупанти покинули Славуту, Анатолій в котре пішов на
пекарню за борошном. Сніжило. Під ранок посипала сніжна крупа, яка під поривом вітру,
таки дошкульно сікла по обличчю. Він прикрив лице від вітру зі снігом коміром фуфайки і
тягнучи за собою на мотузку санки, брів по коліна втопаючи у снігу до пекарні.
Раптом, із-за сосен, як примари у білих маскхалатах появилися два солдата. У Анатолія аж у
серці ойкнуло. - Німці!
Та придивившись – у солдат автомати були якісь з круглими дисками. Йому таких автоматів
іще не доводилося бачити. Один із солдатів підійшов до хлопця, змахнув з його пліч сніг,
спитав:
- Так куди це ти хлопчику у такий сніг мандруєш?
- Дядьку солдате, ви що, служите у Червоній армії? – перепитав хлопець, щоб не відповідати
на поставлене незручне для нього питання.
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- А що, не видно? – і відкинув балахон маскхалата з шолома, на якому була відображена
червона зірка. – Ти ліпше скажи, німці у місті є?
- Немає у місті німців. Вже чотири дня, як пішли, тільки із-за лісу з міномета обстрілюють
місто. А ви розвідники?
- Да, нам потрібно знати, що робиться у місті. І що – немає німецьких солдатів в Славуті? –
здивовано перепитав солдат.
- Дядьку солдате! Я ж і кажу, що у місті давно вже не має ніяких солдатів. – впевнено відповів
хлопець.
Солдати відійшли в сторону, про щось між собою поговорили і той, що розмовляв с Толиком,
дружелюбно йому махнув на прощання рукою, повернулися і пішли у глиб лісу.
Анатолій набрав у пекарні муки і повертався до доми, як побачив, що через Шепетівський
міст у місто пішла радянська піхота. Війська заповнили все місто, а вже після обіду під звуки
духового оркестру у Славуту по Перемешельській вулиці увійшли строєм партизани загону
Музальова.
« Потім у зведені інформбюро передали, що партизанський загін знищив на залізничному
вокзалі міста Славута в бою, батальйон німців і визволив місто від окупантів.»
Як тільки ввійшли радянські війська у Славуту, на вулиці міста стали падати міни і знову
були вбиті і багато поранених. Військові стали визначати звідки стріляє міномет і знайшли.
Німці, коли залишали місто то, щоб тримати мешканців у страху, встановили міномет у лісі за
містом, біля дороги на Ізяслав, з двома солдатами-штрафниками, яких прикували цепами до
міномета. Так ці штрафники чотири дні обстрілювали Славуту, поки не прийшли бійці і
постріляли їх біля міномета.
У місті, на вулиці Сокола розмістився штаб фронту, яким командував генерал Ватутін.
Тяжкі бої велися за місто Шепетівка, яке два рази захоплювали наші війська і німці вибивали
їх з міста. А всьому була винна нещасна цистерна зі спиртом, яку німці спеціально зоставили
перед вокзалом, а самі залишили місто і сховалися в лісі. Вони чекали. Вони добре знали
специфіку російського солдата. І ця цистерна, внесла дестабілізацію у наступ наших військ.
Коли наші війська увійшли у місто, так хтось із любителів спиртного відразу звернув увагу
на цю цистерну. І обморожені, голодні солдати, а на дворі стояв двадцятиградусний мороз,
відразу забули про війну, кинули техніку, зброю і дорвалися до спирту. Через три години
військо було вже мертвецькі п’яне і німці майже без бою взяли місто. Захопили велику
кількість військовополонених, а так, як підійшли радянські резервні війська і повели наступ на
місто, то конвоювати цих полонених у німців не було можливості і вони кого відпустили, а
більшість розстріляли.
По шосе, через Славуту постійним потоком в напрямку Тернопіль – Броди просувалися
радянські війська. Вранці, тільки стало світати, сильний морозний вітер сіяв сніжну крупу.
Дорога обледеніла, а поверх - по коліна снігова каша перемішана траками танків, колесами
машин, підвід, кінськими копитами і ногами піхоти.
На перехресті дороги зі скреготом і брязканням в сніговій пороші, довгим маршем про
двигалася танкова колона. Зі сторони залізниці до перехрестя під’їхала чорна лакована «емка».
Солдат-регуліровщик прапорцем вказав для легковика, що він мусить чекати. З машини
вийшов капітан і підійшов до солдата, згріб його за груди:
- Ти что, сволочь нє відішь кто єдет? Генєрала не пропускаєшь?
- Товаришу капітан, пробачте. Я б вас відразу пропустив, та тільки боюсь, що ці танкісти
можуть не побачити мій знак зупинитися. Вони вже цілу добу на марші, дуже втомлені і
можуть не зреагувати.
- Астанавлівай!
- Єсть! – козирнув регуліровщик і різко повернувся, та послизнувся і впав на спину. Поки
борсався у снігу, щоб піднятися на ноги на слизькій обледенілій дорозі - «емка» поїхала.
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Солдат побіг на переріз танку, що вже виїжджав на перехрестя, махаючи йому прапорцем,
та танкіст у сніговій заметілі його не побачив. А вже побачив «емку» перед собою, яка виїхала
на дорогу і забуксувала поперек дороги. Він різко нажав на гальма, та все ж танк юзом проповз
по слизоті і зачепив легковика.
З «емки» виліз генерал-майор, з капітаном його ад’ютантом і шофером. Вони подивилися, що
на задньому крилі легковика була невелика вм’ятина. Солдат, шофер «емки» помацав
вм’ятину і махнув рукою:
- Товаришу генерал! Та тут нічого страшного немає, я виправлю вм’ятину на крилі і закрашу.
– Успокоював генерала, шофер, знаючи його норов.
- Что! Страшное то, что єтот негодяй не пропустил генеральскую машину і етім поставіл под
угрозу жизнь генерала!
Він кивком голови, підізвав до себе водія танка, який злякано виглядав з відкритого люка.
Танкіст виліз через люк з танка, підійшов до генерала і віддав йому честь. Він весь здавалося
був просякнутий мазутом. Лице його було чорним від кіптяви, тільки одні очі блищали.
- Товаришу генерал, я не бачив як ваша машина виїхала з-за деревами на перехрестя.
Пробачте мене.
Генерал витягнув з кобури пістолет і вистрілив йому в лоб. Танкіст впав навзнак у сніг,
навіть не ворухнувся, тільки очі широко відкриті завмерло, здивовано і відсторонено від
всього дивилися у небо. Та генерал навіть не глянув на нього, всунув пістолет у кобуру і
пішов до машини. Ад’ютант послужливо відчинив двері машини і генерал заліз у середину.
Машина пробуксовує колесами в снігу стала виїжджати на дорогу.
Командир танка, старший лейтенант, ще не розуміючи що сталося, сплигнув з танка і
нагнувся над мертвим своїм водієм. Припідняв його голову і по лицю мертвого танкіста з
рани, цівкою потекла кров.
- Іване! За що він тебе вбив? Що я твоїм рідним скажу? – він встав, зло глянув на
від’їжджаючу генеральську «емку»,
- Ну, генеральська сволота, ти нас за людей не рахуєш. А за смерть Івана, ти сам здохнеш собака!
Старший лейтенант сплюнув на сніг, вискочив на танк, заліз через люк у башту і наказав
заряджаючому:
- Заряджай осколочним!
Солдат здивовано подивився на командира, та нічого не сказав, схопив снаряд і заштовхнув
його у казенник гармати. Командир розвернув башту, навів гармату на легковик і вистрелив.
Снаряд попав прямо у легковик і «емку» рознесло в друзки разом з генералом.
Командир наказав заряджаючому:
- Залізь у відсік водія і заглуши мотор. Ми вже відвоювалися.
Він виліз з танка і махнув рукою для танків, які зупинилися за ним, щоб вони об’їжджали його
танк. А сам, звернув цигарку, підкурив і сів під танком на сніг, обпершись спиною об каток,
став чекати особистів...

Бомбардування

Т

ри місяці німці безперервно бомбили Шепетівський залізничний вузол, через який
проходила основна доставка військових вантажів до фронту. Командування зосередили
на цій залізничній дільниці для прикриття сильну противоповітряну оборону, та все ж
німецькі літаки проривалися крізь вогневий завіс і бомбили залізничний вокзал і ешелони з
військовою технікою. Від бомбардування сильно постраждало і місто Шепетівка.
Залізничний вокзал, який був прикрасою міста був повністю зруйнований, тільки зосталася
від нього стояти одна стіна, яка підносилася над розвалинами. Біженці, які поверталися у
визволені від окупантів райони, зібралися на пероні біля зруйнованого вокзалу чекаючи
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попутного поїзду. Раптом гучномовець об’явив повітряну тривогу і люди кинулися шукати
десь захисту. Чогось їм показалося, що стіна, яка возвеличувалася над руїнами, зможе їх
захистити і вони всі збилися під нею думаючи, що вона врятує від бомб.
Та на цей раз на Шепетівський залізничний вузол налетіло до сорока ворожих
бомбардувальників. Зенітна артилерія відкрила густий загороджувальний вогонь. Було підбито
декілька ворожих літаків, та бомби скинуті все ж досягли цілі. Почали горіти вагони, вибухати
цистерни з пальним і від детонації вибухів впала вокзальна стіна, поховавши під нею
вісімдесят цивільних людей.
А наші винищувачі появилися у небі над Шепетівкою тоді, коли німецькі бомбардувальники
відбомбилися і полетіли на свій аеродром.
Тільки один юнкерс, був підбитий і тягнучи за собою хвіст диму, летів низько над лісом. Цей
літак прикривали і супроводжували два месершміта. І вже коли він пролітав над залізничною
станцією Славута, зенітки, які прикривали станцію, відкрили вогонь і збили його. Юнкерс впав
за лісом, під селом Бараннє, а супроводжуючі його літаки полетіли...
На другий день, під вечір, на станцію Славута налетіли німецькі бомбардувальники, та їх тут
зустріла щільним вогнем зенітна артилерія. Бомбовози стали заходити на бомбометання і
перші два літаки попали відразу під прицільний зенітний вогонь. Один бомбардувальник так і
не вийшов з піке врізався в землю за вокзалом, а другий задимів і на бриючому полетів за ліс.
Тоді армада літаків зосередилася над містом, яке було менше захищено зенітною артилерією.
Так, як наступили сутінки, літаки стали скидати на парашутах освітлювальні ліхтарі, які довго
висіли у небі, освітлюючи все навкруги. Вони скидали бомби на місто.
Від вибухів бомб горіли будівлі. Одна бомба розірвалася біля хати Загоруйко, які проживали
біля автопарку. Жінка пригорнула до себе місячну дитину стояла біля дверей, і як стався вибух
її вибуховою хвилею викинуло аж на дорогу. Якімсь дивом жінка і дитина зосталися
неушкоджені, а двом офіцерам, які квартирували у цьому будинку не повезло, вони загинули
під розвалинами будинку.
Військова комендатура міста Славута розміщалася у двохповерховій цегляній школі і ця
будівля виділялася у центрі міста своїми розмірами. Німецькі літаки взяли за орієнтир школу і
стали проводити по цій цілі прицільне бомбометання. Бомби вибухали кругом школи, та не
одна, на щастя не попала у цю будівлю.
Військовий комендант міста, майор - літнього віку людина. Фронтовик, після поранення і
лікування у госпіталі був призначений на цю посаду. Він квартирувався у садибі Полькевича.
Під час бомбардування міста, комендант знаходився у комендатурі. Кому прийшлося
перебувати під час бомбардування у приміщенні школи, то сповна звідав на собі, що побував у
пеклі. Від вибухів скло на вікнах тріскалося на дріб’язки і від вибухової хвилі розліталися
осколками по приміщенням з великою швидкістю і уражали людей.
Після того, як закінчився наліт німецьких бомбардувальників, до будинку Полькевичів
приповз комендант міста, у якого все тіло було посічене осколками скла і він стікав кров’ю.
Полькевич на той час пішов добровольцем на фронт і у будинку проживала тільки його теща.
Вона стала лікувати коменданта. Ножем виколупувала з під шкіри застрявши осколки скла і
рани змащувала гусячим салом, а вже на другий день прийшли солдати і перенесли його на
ношах до лікарні.

Наліт
А у селі Білотин було порожньо, всі мешканці села переховувалися в лісі. Боялися, що у село
можуть навідатися німецькі карателі. Із табору біженців, мама, я і Стася вдень ходили на
згарище, де колись стояла наша хата. Викопали в мерзлій землі яму під землянку, бо війна
вже йшла на спад і треба було думати, де нам у майбутньому жити. А перед приходом наших
військ зима відступила. По-весняному пригріло сонце, відлига з’їла на полях сніг. Білотинці
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сім’ями покидали лісовий табір і йшли в село обживати свої оселі, у яких вже за зиму
вивітрився жилий дух, тому, що мешканці цих осель, всю зиму прожили в таборі біженців у
лісі.
Землянку свою ми вже накрили обгорілою бляхою, яка зосталася від хати. На згарищі
самотньо височіла димарем обгоріла піч. Нам довелося розвалювати її, обшкрябувати від
глини та сажі цеглу й з неї мурувати піч у землянці. Селяни вже вигнали на поля пастися
худобу і ми нашу корову теж віддали у громадську череду пастися.
Та одного сонячного дня, після обіду налетіли німецькі літаки й стали скидати бомби,
строчити з кулеметів по селу, розстрілюючи все, що привертало їхню увагу. А в селі на той час
не було партизанів.
Цей наліт застав нас зненацька. Я зі Стасею якраз відігнала під ліс пастись корову, й уже
поверталися, як раптом низько над землею пролетіли німецькі літаки й стали над нами
стріляти. Кулеметні черги шматували землю, а ми із криками металися по двору, не знаючи де
сховатися. Мама вибігла із землянки, упіймала нас у свої обійми, прикрила собою й упхнула в
цю земляну нору. Тут раптом неподалік розірвалася бомба, і з землянки вибуховою хвилею
знесло стріху, обвалилися стіни й нас, оглушених, засипало землею.
Уже під вечір ми змогли вибратися із землянки, яка ще трохи не стала нам могилою.
Назбирали дров, розіклали багаття, бо ввечері взявся мороз і ми промерзли до кісток. Ледь
зігрілися, як вночі знову налетіли літаки, повісили в небі на парашутах „ліхтарі ”, які яскраво
освітлювали всю місцевість. І знову бомбили з літаків, обстрілювали село.
Жителів села Хоровиця цей наліт німецьких літаків теж застав зненацька. Та єдина вулиця у
селі, в той час була безлюдна, тільки бабця Калюжиха несла від колодязя на коромислі відра з
водою. Як раптом, низько над лісом пролетів німецький літак, який чергою з кулемета
прострелив бабцю Калюжиху. Це й був весь результат денного бомбардування Білотина й
Хоровиці.
Вранці, як тільки розвиднилося, ми побачили, що все поле засіяне маленькими бомбочками з
білими алюмінієвими хвостами, які час від часу вибухали. А ще на полі лежало постріляне все
стадо корів села Білотин. Тільки під самим лісом бродили декілька корів і серед них була наша
корова.
Серед розпачу то була радість. Радість і надія. Бо якщо в нас є корова – то ми зможемо
вижити в цьому божевільному світі. Я, обережно обходячи боком розкидані по полю
бомбочки, підійшла до корови й повела її в ліс, прив’язала до дерева. Там було безпечніше, а
то в полі корова могла підірватися на тих бомбочках, або німецькі літаки її б розстріляли.

Полоненик
Сусідка – баба Мекешиха – зайшла до нас подивитися, чи залишився ще хто з нас живий
після цього бомбардування. І переконалася, що ми живі, та мешкаємо в ямі, наполовину
накритій старою бляхою. У таких жахливих умовах взимку без продуктів, без теплого одягу...
Вона запросила нас тимчасово жити в її хаті, поки ми десь не знайдемо собі постійного
житла. Хата баби Мекешихи стояла також біля дороги, ближче до села. Баба жила із двома
своїми доньками. Ми з радістю погодилися на цю пропозицію, бо жити в цій ямі було нам вже
неможливо. Зібрали свої пожитки і пішли до неї жити на постій.
На другий день вранці з боку Славути з’явилися перші солдати Червоної армії. Усе село
збіглося зустрічати визволителів. Скільки було сліз і радості! У хаті Мекешихи розмістилися
на ночівлю десь близько двадцяти солдатів. Наша мама з бабою наварили відро картоплі, і
поставили на стіл глечик молока. Більше нічим було пригощати.
Я зі Стасею під вечір, коли стемніло, пішла до копиці, що стояла скраю поля біля лісу,
набрати соломи, щоб постелити солдатам спати на підлозі. На душі було легко-легко і радісно,
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на кінець закінчилася ненависна окупація. І саме зараз люди стали жити в сподіванні чогось
жаданого і хорошого.
Ми підійшли до копиці, і я хотіла було промугикати якусь пісеньку, та раптом
насторожилася. В серці тьохнуло якесь не добре передчуття. Тільки хотіла взяти оберемок
соломи, як щось у копиці зашурхотіло, і мені під ноги вивалилася людина, у якої була надіта
поверх мундиру біла білизна. Мене від ляку всю стало трусити, а ця людина стала переді мною
на коліна й щось незрозуміле забелькотала. Коли я прийшла в себе, то в одну мить збагнула,
що це німецький солдат. Я й сама не зрозуміла, як це сталося й де в мене взялася така
сміливість і я наважилася таки взяти німця за руку й повести до хати, а Стася побігла перед
нами, волаючи, що Галя німця впіймала.
Якраз наші солдати сиділи за столом і вечеряли. Я німця завела до хати і попросила солдатів
дати за столом для німця місце. А солдати, від несподіванки аж роти пороззявляли і слова
вимовити не змогли. Я посадила німця до столу, налила кружку молока, дістала з баняка
картоплину й дала йому. А німець до того злякався й дрижав, що аж зуби цокотіли. Він поліз
у внутрішню кишеню мундира, дістав звідти фотокартку своєї сім’ї й став показувати її всім,
просячи, мабуть, щоб його не вбивали.
Тут увійшов до хати командир цих солдатів. Вони доповіли йому, що я привела німця. Він
розпитав мене, як це сталося. Потім німця в супроводі двох солдатів повели до штабу. Я ще
просила командира, щоб німця не били, а то він такий жалюгідний і добрий.
На другий день до хати зайшов командир і з порогу заявив:
– То де той, що виловлює німців?
Підійшов до мене, погладив по голові й сказав:
– Ну, доцю, ти нам такого цікавого німця впіймала. Цей миршавий німець виявився
командиром зондеркоманди, що їхала в село Клембівку підірвати цукроварню. В той час наші
розвідники зробили засаду на дорозі і німецька автомашина підірвалася на міні, закладеній
ними. В короткій сутичці розвідники всю диверсійну команду перебили і одного німця взяли в
полон, який розповів куди вони їхали й для чого. А цей фашист якимсь чудом зумів утекти. Як
не дивно, ти така мала, його взяла в полон.
Командир задумався, а потім усміхнувся й сказав:
– У штабі послали представлення на тебе, Галинко, до нагороди.
Та не судилося мені отримати нагороду. На другий день цю військову частину терміново
відправили на фронт. Із цією частиною було мобілізовано сім сельчан. Один із них, який
повернувся без руки з під Тернополя, повідав, що ця військова частина вся під Тернополем
загинула.

Тиловики
Фронт проходив під Тернополем і Бродами, а село Білотин опинилося в прифронтовій зоні В
селі розмістили тилові служби. У кожній хаті поселили тиловиків, які займалися ремонтом і
виготовленням одягу і взуття для потреб фронту. До хати баби Мекешихи поселили нових
квартирантів – двох солдатів: один – молодий осетин сліпий на одне око, а другий – грузин
похилого віку. Вони виправляли шкіри, а у сусідніх хатах були поселені військові спеціалісти,
котрі з виправлених шкір шили чоботи. Весь двір біля хати був заставлений великими
діжками, у яких вимочували шкіри, від яких розносився нудотний сморід. Ми допомагали цим
майстрам носити воду і готовили їм їжу. За те, що ми їм допомагаємо, солдати обіцяли мені
пошити якесь взуття. Пройшло півтора місяця й одного дня приїхали вантажівки, на які
завантажили діжки зі шкірами. Солдати попрощалися з нами, а старий грузин покликав мене
до себе і дав невеличкий мішечок, а також попросив пробачення, що не вистачило часу
пошити мені взуття. Але того, що є в мішку, вистачить, щоб купити добре взуття. Коли
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солдати поїхали на фронт, я розв’язала шкіряний мішечок і побачила, справді, на той час дуже
дорогоцінну річ – сіль.

Полькевич
Як тільки визволили Славуту від німців, Полькевича забрали на війну. Через місяць
прийшла зі Славути моя старша сестра Марія й принесла листа, що Полькевич
важкопоранений і знаходиться в шпиталі під Тернополем. Мама зібрала, що було їстівного із
продуктів у нас і пішла до Тернополя провідати брата.
Полькевич розповідав: коли визволили від німців Славутський район, так негайно
комендантська рота роз’їжджаючи на грузовиках по селам забирали всіх чоловіків від
шістнадцяти років і до похилого віку мобілізуючи їх на фронт. Таких новобранців в нашому
районі зібрали дев’ятсот двадцять чоловік. Це був перший призов. Їм не видали
обмундирування, а багато призовників прийшли на збірний пункт взуті в постолах, а в деяких
ноги були обмотані тільки онучами. А надворі стояли лютневі морози. Після трирічної
німецької окупації люди обносились, не було де дістати взуття й одягу.
Новобранців вишикували в колону й повели за двісті кілометрів до міста Тернопіль, де
проходила лінія фронту. Німці три місяці тримали тут оборону.
Вели новобранців на фронт, як арештантів, зі всіх боків колону стерегли солдати НКВС. Двоє
діб гнали людей по розбитих війною дорогах. Похідна кухня два рази в день годували
новобранців кулішем. Давали по куску хліба. Та люди стали вибиватися із сил. Знесилених
виводили охоронники з колони, і після того їх уже ніхто не бачив.
Вночі колона дійшла до місця призначення, й у темряві новобранці могли тільки розібрати,
що їх привели на якесь поле. Десь перед ними у нічному небі, час від часу злітали
освітлювальні ракети, а над головою свистіли трасуючі кулі. Людям не дали відпочити, а
видали на трьох чоловік одну лопату й наказали до світанку викопати окопи.
Замучені довгим переходом, люди до світанку зуміли видовбати в мерзлій землі невеликі
виїмки. А коли стало розвиднятися, то побачили, що перед ними розляглося велике рівне поле,
рясно засіяне тілами людей у на пів цивільному одязі. Трупи вже засипало сніговою крупою,
яка цілу ніч сипала з неба під завивання колючого морозного вітру.
За кілометр, на горбі, за високими мурами монастиря проходила німецька оборонна лінія. На
високій дзвіниці німці встановили кулемети, з яких могли розстрілювати всіх, хто знаходиться
на цьому полі. За окопами новобранців зі Славути розташувалися поодинокі, але викопані на
весь зріст окопи старожилів, яким пощастило поки що залишитися живими. Цих старожилівновобранців з Житомирської області пригнали дві з половиною тисячі чоловік, за три дні до
приходу славутчан. За цей час в окопах зосталося двадцять чоловік, а решта лежить на цьому
полі, яких без зброї погнали в атаку на кулемети. Деяким повезло, їх винесли пораненими з
поля бійні, бо це був не бій – це відстріл беззахисних і беззбройних людей.
До Полькевича підійшов солдат із старожилів і запропонував йому сховатися в його окопі,
бо через півгодини німці закінчать сніданок і почнуть розстрілювати цих людей, яких
пригнали на бойню вночі. Полькевич запитливо подивився на цю вже в літах людину – він
жартує?
- Ми стільки кілометрів ішли сюди, щоб воювати з окупантами і щоб нас, так запросто тут
розстріляли? - Та солдат не жартував, він схопив дядька за рукав фуфайки і потягнув його в
окоп. І вчасно. Тільки вони звалилися в глибокий окоп, як тут щось застрекотіло наче швейна
машинка і в стінку окопу зі свистом впилося декілька куль.
…Окоп був тісний, як домовина, холодний і слизький, обледенілий. Єдине, чим радував він
стомленого і знервованого Полькевича, так це своєю непомірною глибиною.
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- Ох! – здохнув солдат впавши на дно окопу, весь заляпаний багнюкою, - перечавлять фріци
нас, як жабенят… Буде на місці цих окопів цвинтар… Ворони будуть мати добрячу поживу, втираючись такою ж брудною,в грязюці, полою шинелі, приречено промовив солдат.
- Ну, чого ти скиглиш?.. Пішов на фронт добровольцем – терпи і не скигли,- вже хазяйнував
в його окопі Станіслав, обережно переставляючи в куток окопу кинуту солдатом
гвинтівку.
- Що ти мені очі колеш тим добровольцем! Скрізь мусить царювати розум, а не стихійна
сліпота…
- Значить по-твоєму, треба було сидіти, склавши руки, доки фріци перемісять нас, із
землею змішають.
- Е, дядьку – ти тільки виглянь з окопу і побачиш радянський цирк.
Повітря наповнилося хаотичним звуковим гамором пекла, передсмертними зойками
вмираючих, стогоном поранених, виттям і криками, ошелешених від несподіваної наглої
смерті людей. А над усім цим рівномірно стрекотіли німецькі кулемети, сіючи смерть. Люди в
паніці хотіли сховатися у своїх неглибоких окопчиках, та кулемети з високої дзвіниці їх і там
доставали.
Тоді багато людей кинулися втікати від убивчої зливи куль до невеличкого ліску, який був за
півкілометра за нашими окопами...
Вночі, коли славутських новобранців тільки привели на позицію, так у цьому ліску їх
нагодували. Тут стояла польова кухня, а поруч знаходилася позиція артилерійської батареї. На
брустверах траншеї, яка прорита понад лісом, було встановлено багато кулеметів.
Та тільки новобранці стали втікати до лісу, німці відразу припинили стрілянину, і тут
застрочили наші „Максими” - з отієї траншеї…
То був пресловутий сталінський загороджувальний загін „СМЕРШ” по боротьбі з
дезертирами. Вони відразу розстріляли тих, які бігли до них, шукаючи порятунку від смерті.
Після того як людей розстріляли з кулеметів, бійці із загону „СМЕРШ” вилізли із траншеї і й
стали добивати поранених.
Полькевич після всього побаченого ніяк не міг прийти в себе. Він від нашої влади всього
чекав, та в таку тяжку годину для нашої Батьківщини, коли ще значна територія держави
окупована ворогом і таке безглузде знищення свого народу вразило його душу. Його розум не
міг усвідомити – для чого це було робити? Та із часом усі таємні діяння наших можновладців
стануть явними, і історія викриє всі маловідомі сторінки їх діяльності.
---Від автора:
Та тільки Червона Армія почала визволяти від німецької окупації територію України, вождь
і деспот нашого народу Сталін надіслав таємну директиву в органи НКВС, у якій значилося,
що населення України, яке знаходилося довгий час на окупованій німцями території, потрібно
ретельно «профільтрувати», щоб придушити будь-які прояви українського націоналізму.
Для цього потрібно:
– усе населення чоловічої статі, яке можливо буде поставити на військовий облік, мусить бути
мобілізоване й відправлене на самі критичні, небезпечні ділянки фронту;
– частину населення, у якої виявлено непатріотичні погляди на дії влади, мусить бути
репресована й відправлена в табори або на поселення в інші райони нашої Батьківщини;
– решту залишити для праці у колгоспах і відбудови промисловості.
---Як тільки закінчився обстріл рятівник Полькевича вибрався з окопу і протягнувши йому
руку допоміг вилізти дядькові. Він назвав себе Романом, а дядько для знайомства сказав своє
ім’я. Біля окопів лежало багато постріляних однополчан і поранених також було багато. Їм
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потрібно було надати негайно допомогу, і ті, що вціліли від кулеметного обстрілу, почали
робити перев’язки пораненим. Та в них не було ніяких перев’язочних матеріалів, тому
доводилося роздягати вбитих, і їх спідню білизну розривали на стрічки замість бинтів і
перев’язували рани пораненим бійцям, а також роздягали мертвих, знімаючи з них верхній
одяг і ним встеляли дно окопів. На таку постіль клали поранених, щоб хоч трохи могло
захистити цих безпорадних і беззахисних людей від куль, і пронизливого крижаного вітру.
А з тилу, ніякої допомоги нам таки не надходило і всі вже зрозуміли, новобранців хочуть
знищити ті „захисники вітчизни ”, які сидять у цьому ліску.
Роман розповів про «розпорядок дня» німецького підрозділу на цій дільниці фронту, який
німецькі солдати постійно кожен день суворо і ретельно дотримуються.
– Наразі німці після вранішнього розстрілу наших позицій будуть відпочивати, потім вчасно
будуть обідати, а ввечері іще постріляють, нагонять страху на наших вояків, а затим будуть до
ранку спокійно спати. Вони тут дуже комфортно себе почивають, і ніхто їм цей розпорядок не
насмілиться порушити. Ми тут іще живі, доки не приїде сюди наше високе начальство. Як
тільки воно тут з’явиться, так відразу заставлять нас йти в атаку на ці кулемети, що
знаходяться попереду, а якщо повернемо назад, то нас розстріляють ті злочинці, в яких позиції
знаходяться позаду нас.
Мерзлякувато зіщулившись, розтираючи задубілі від холоду руки, Роман продовжив свою
розповідь:
– Коли перший раз житомирських новобранців хотіли підняти в атаку, так вони відмовилися
йти на розстріл без зброї. Тоді прибіг від чекістів солдат і передав, якщо ми не піднімемося в
атаку, то по нашим окопам відкриє вогонь артилерія. На підтвердження цієї погрози вони
вистрілили з гармати, снаряд розірвався поблизу над нашими окопами й убив осколками
кілька чоловік. Нам нічого не зосталося, як іти в наступ неозброєними на німецькі кулемети.
Роман з винуватим видом посміхнувся й поглянув мимо Полькевича на виднівшийся у
вдалині бруствер траншеї чекістів, за яким витикалися стволи кулеметів, і додав:
– Мені повезло, коли побігли в атаку, так я встиг вчасно впасти у виїмку на полі й пролежав у
ній до ночі. За те, що зостався живий, мені принесли наші охоронці обмундирування зняте з
якогось убитого солдата й гвинтівку з одним набоєм.
Солдат стурбовано почухав потилицю, усміхнувся й сказав:
– Та тільки не знаю, де цю зброю застосувати, чи в сторону німців вистрілити в обідню пору,
тоді вони за таке нахабство, нас із кулеметів пошинкують на капусту. Добре б було застрелити
хоч би одного чекіста із тих, що сидять у ліску, – ці товариші страшніші ніж фашистська чума.
І за всі їхні знущання над нами, мені більше всього хочеться їм відплатити. Так ці собаки тут
не появляються, сидять у теплих землянках і нас сторожать, щоб ми живими звідсіля не
втекли.
Новобранці, що залишилися живими, довбали мерзлу землю, заглиблювали окопи, а на
бруствери складали окостенілі трупи своїх однополчан. А тут розгулялася завірюха, яка все
засипала сухим снігом, ховаючи сліди ранішнього побоїща й мороз став дужчати.
Поранені, тихенько стогнучи, замерзали в окопах, так і не дочекавшись медичної допомоги.
Німці під вечір трохи постріляли з кулеметів, та не прицільно – завірюха заважала. Полькевич
зі своїм товаришем Романом в окопі, тісно пригорнувшись один до одного, щоб трохи
зігрітися, дрімали, чекаючи світанку. Тихо. Тільки хвища жбурляє на бруствер окопи біле
борошно, вивершує на дні в кутках крихкі візерунчаті намети. Мороз пробирає до кісток і від
цього ноги в чоботях стають як камені. Здається, що в цих бідолах, що сидять в промерзлих,
обледенілих окопах їхні душі вже перетворилися в лід
Під ранок за монастирем почалася стрілянина, яка переросла в справжній бій. Звідкись у
тилу в німців за пагорбом почала стріляти артилерія по монастирю й снаряди попали в
дзвіницю, яка наполовину розвалилася, Це нас підбадьорило, що більше німці не зможуть із
кулеметів розстрілювати нас із дзвіниці й що ми зможемо вибратися із цього пекла. З’явилася
надія, що є якийсь шанс вижити в цій бойні, яку нам підготували чекісти. За ліском стояла
артилерійська батарея, яка ні разу не вистрілила по німецьким позиціям, а вона могла з
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першого залпу знищити ту фатальну дзвіницю, з якої було розстріляно так багато моїх
земляків.
---

Від автора:
Із цього випливає висновок, що гітлерівська Німеччина не була для Сталіна основним
ворогом, він воював із гітлерівцями проти власного радянського народу. Щоб утримувати весь
народ в рабстві потрібно було фізично знищити побільше людей, збудувавши на всій території
держави тисячі концентраційних таборів. Нав’язав тюремний режим народу, щоб його
залякати, виховати в людях покору і з них робити безсловесних рабів. А українців за їхню
волелюбну вдачу він намагався повністю знищити, як народ.
--До нас із лісу, як тільки стало світати, солдати із загону „Смерш” притягнули волоком по
снігу на брезентах купу гвинтівок і у відкритих цинках набої до них, гранати, а також хліб,
банки з тушонкою й три фляги спирту. Солдати, які все це «добро» притягнули до нас,
передали від командування наказ: вам, зрадникам Батьківщини, є момент себе реабілітувати й
ви за півгодини мусите підготовитись до атаки, початок якої дадуть знати випущені в небо три
червоні освітлювальні ракети. Вони також розповіли, що якась військова частина зайшла
німцям у тил і тепер веде бій за монастир.
Нас новобранців, які добровільно пішли на фронт, чекісти вважали зрадниками
Батьківщини...
Ми вже більше доби нічого не їли, тому випивши по ковтку спирту, накинулися на їжу, та
вчасно спохватились – в атаку з повним черевом не йдуть, бо якщо поранять у живіт, тоді
вмирати прийдеться в страшних муках... Коли трохи наситились, почали розбирати зброю,
набої й готуватись до бою.
Перед боєм бійці притихли, стали більш сковані і задумливі. Кожного свердлила одна думка,
чим закінчиться для нього цей бій. І кожен просив у Бога благословення і захисту...
Злетіли червоні ракети. Небо на мить прийняло зловісно-кривавий колір і поле раптом
вибухнуло криком декілька сотень горлянок. Бійців, як пружиною викинуло з окопів і тепер в
кожного була одна мета - добігти до монастирських стін. Атакуючі матюками і криком хотіли
заглушити хрипле стрекотіння німецького кулемета і пробігли вже більшу половину поля, як
почувся протяжний душе роздираючий свист мінометних мін, які стали розриватися посеред
атакуючих і розріджувати їхню шеренгу. Та в цих атакуючих уже страху не було, їх змогла б
зупинити тільки смерть. Поранені також повзли до монастирської стіни, бо вона могла
врятувати від смерті. Після бою по полю, якщо пощастить вибити німців з монастиря, будуть
шастати енкаведисти, шукаючи дезертирів і поранених, яких, як правило, вони пристрілювали.
Для Полькевича зосталося пробігти якихось сто метрів, як тут щось перед ним блиснуло,
його високо підкинуло і сильно вдарило об землю. Романа, який біг за Полькевичем, осколки
міни не зачепили і він зупинився, щоб надати допомогу своєму товаришу, та старий солдат,
що, задихаючись, біг за ним, закричав на Романа, щоб він не зупинявся, тому, що мертвому
вже ніхто не допоможе, а нам треба скоріше добігти до стіни, а то в полі їх усіх переб’ють.
Тільки він це прокричав, як сам звалився на сніг прострелений німецькою кулею.
Роман, добігши до монастирської стіни, упав на сніг віддихатися. Діставши з-за пазухи
шинелі круглу рубчасту гранату, зірвав чеку і кинув її за мур, де безперервно чахкав
стріляючи німецький міномет. Прогримів вибух гранати і міномет замовк. Підбігли ще
декілька бійців і, допомагаючи один одному, перелізли через мур. Біля міномета лежала
побита осколками гранати прислуга. З вікна, на половину розваленої дзвіниці ще строчив
кулемет. Бійці підбігли до дзвіниці й один кинув у вікно гранату. Після вибуху вскочили в
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середину дзвіниці і полізли по драбині на верхню площину, на якій двоє німців намагалися
закріпити збитий вибухом гранати на підвіконні кулемет. Побачивши наших бійців, вони
скинули через вікно кулемет і підняли догори руки, та помилування їм не було і не мусило
бути - надто багато вони побили нашого люду, тому їх і закололи багнетами.
Оборону монастиря було знищено. ЇЇ тримали два десятка німецьких солдатів, а наших
загинуло під стінами монастиря більше трьох тисяч чоловік.
На полі перед монастирем навічно зосталися лежати майже всі новобранці, призвані на війну
в січні 1944 року з Житомирської області і більша половина Славутського району.
Територія монастиря стала заповнюватися військами. Звідкись наїхало багато військової
техніки: автомашини, танки, артилерія, «катюші», а новобранці йшли в атаку з одними
гвинтівками на кулемети, і ніхто їх артилерією не підтримав.
Роман згадав про Полькевича і вирішив його поховати по-християнськи, бо всіх загиблих,
що лежать на цьому полі вже не скоро поховають по людські. Знайшовши на подвір’ї
монастиря лопату, він переліз через мур і пішов на те місце де бачив, як упав дядько. Усе поле
було вкрите трупами наших солдатів і серед них Роман знайшов його. Полькевич лежав
горілиць, присипаний землею, з носа і вух тоненькою цівкою ще точилася кров. Ліва нога була
вся в крові, неприродно підвернута і через розірвану штанину стримів білий уламок кістки.
Роман взяв його попід руки і хотів перетягнути на рівне місце, як тут побачив, що на
восковому обличчі Полькевича нервово сіпнулися м’язи лиця і він тихенько застогнав.
Роман здригнувся і як побачив, що Полькевич ожив, то аж руками сплеснув:
– Аксаверович, дорогенький, ти живий, а я прийшов уже тебе ховати.
Роман обережно поклав його на сніг, розстебнув на ньому фуфайку, щоб легше дихалося і став
гарячково обмірковувати, що йому потрібно робити в цій ситуації, щоб врятувати свого
товариша. А часу залишилося обмаль, бо Полькевич стікав кров’ю. З понівеченої ноги вже
натекло багато крові. Роман знайшов пошкоджену від вибуху гвинтівку, зняв з неї ремінь і ним
перетягнув вище рани ногу Полькевича, щоб зупинити кровотечу.
Якраз з монастирських воріт виїхали сани з одним конем в упряжі, на яких сиділи дві
молоденькі санітарки. Їх послали на поле бою надати пораненим медичну допомогу, яких
багато лежало і чекали на цю допомогу. Роман почав кричати:
– Санітари! Санітари!
Став розмахувати руками, щоб привернути увагу санітарів. Ті повернули на призив Романа до
нього.
– Скоріше, він кров’ю стікає.
Санітари під’їхали і старша злізла з саней і суровим, показним видом начальника пробурчала:
– Ну чого розкричався, уже всіх мертвяків розбудив.
Подивилася на скоцюрблене тіло лежачого непритомного Полькевича. Спритно, поверх
штанів, сильними, швидкими рухами перев’язала бинтом ногу і байдуже махнула рукою:
– Напевно, не буде він жити, дуже тяжке поранення, а ми поки об’їдемо поле, то він богу душу
віддасть.
Роман як тільки почув вердикт винесений санітаркою, упав на коліна і став благати її завести
пораненого швидше в медчастину. Він так їх молив, що їм уже було незручно відмовити цьому
старому солдатові.
Полькевича обережно підняли і поклали на сани, повезли до медчастини, яка тільки стала
розміщатися в монастирі. Там йому перев’язали ногу, а також наклали на неї шину, бо нога
була вся поломана і посічена осколками. Полькевича після перев’язки поклали в кузов
автомашини, в якій уже лежали і сиділи декілька важкопоранених бійців, закрили борти і
повезли в шпиталь.
--Цей військовий шпиталь мама знайшла в якомусь селі. На той час за Тернопільщину ще
велися бої. В усіх будівлях села поселяли поранених солдатів. А їх усе везли на машинах, на
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підводах і клали на розстелену солому прямо на землі під хатами. Полькевича вона знайшла в
якомусь хліві, де лежали на соломі в тісноті й нечистотах поранені солдати. У нього був
відкритий перелом ноги, а також все тіло посічене осколками, і ще важка контузія. Він погано
чув і не міг говорити.
Мама місяць доглядала брата. Для всіх пацієнтів, що мешкали у цьому хліву, була
санітаркою, а коли Полькевич став поправлятися й на костилях зміг пересуватися, так вона
вирішила повернутися у Білотин.
Коли мама попрощалася з пацієнтами хліва, то єсть пораненими солдатами, яких вона
доглядала, так підстаркуватий солдат у якого все туловище було перев’язане бинтами, через
які проступали криваві плями, лежачи на соломі опершись на ліктях і хриплим, сиплим
голосом підізвав її до себе.
- Доцю, витягни будь ласка, з під голови у мене, мій речовий мішок.
Він тепер служив йому як подушка. Мама витягнула його з під голови солдата і він попросив
його розв’язати. У мішку лежали солдатські черевики і буханець засохлого твердого як камінь
хліба.
- Доцю! Ти у своїх стоптаних постолах не дійдеш до своєї домівки. Візьми ці черевики,
вони іще добротні і хліб забери, в далекій дорозі все у пригоді стане. А мені вже з моїми
болячками з цього хліва навряд чи вдасться самому вибратись, а якщо повезе стати на
ноги, так босим на фронт не відправлять.
Мама подякувала старому солдату за подарунок, перехрестила його і поцілувала в лоб. Кожен
солдат хотів щось дати їй на дорогу, навіть випросили у тиловиків банку тушонки і кульок
цукру.
Полькевич намагався провести її до дороги, та тільки його костилі стали застрявати в болоті і
вона допомогла йому дійти до хліва. Вони обнялися і витираючи сльози з очей мама побрела
до шляху.
Дощило. Вже другий день не переставав лити дощ, косий і дрібний. Борозни ріллі на полях і
канави з боків дороги були залиті водою. Вдалині неясно обрисовувалися з туману дерева і
переліски.
Підводи, покриті брезентами, вози з соломою і сіном, санітарні повозки, величезні понтони на
студебекерах і полуторки завантажені різними ящиками, погойдувались на вибоїнах, скрипіли
і рухалися по широкому, залитому рідким болотом шосе в сторону фронту.
Під крики і сварку, цьвохкання батогів і тріск осі об ось, гуркіт автомашин і тягачів, в болоті і
дощу, рухалися суцільною лавою обози наступаючої Червоної Армії. З боків дороги валялися
туші здохлих коней розбиті автомобілі, танки, гармати, стирчали верх колесами перекинуті
вози. Дальше, де переривався потік механізованої колони, ішли, далеко розтягнувшись
ковзалися по багнюці солдати в накинутих на плечі мішках і палаток. Поміж цієї юрби
рухалися вози завантажені кулеметами, стирчали труби мінометів закидані речовими мішками
піхоти. Їх обганяли з страшним гуркотом колони танків і автомашин.
Мама ішла по обочині назустріч цій безкінечній лаві і з під коліс проїжджаючих машин
багнюка бризкала на неї. І не було куди сховатися від цього, бо кювети залиті водою і зійти з
дороги було неможливо.
Вона була вся забризкана багнюкою, поки не зупинилася полуторка що їхала в тил і молодий
шофер побачивши, як її тяжко іти по цьому болоті, змилостився і розрішив мамі сісти в кузові.
Вона сіла на порожній ящик, накинула на себе лежачий на дні кузова мокрий брезент і
забаюкана монотонним завиванням машини, заснула.
Проснулася від того, що вантажівка зупинилася. Шофер відкрив кабіну і стоячи на східцях
погукав:
- Гей, громадянко! Злізайте з кузова, вже приїхали. Це Ямпіль, тут я поїхав загружатися на
склади, а ви по цій дорозі підете і прямо у місто попадете.
Він потягнувся і солодко позіхнув. Весь одяг його блищав від мастил: і фуфайка, і ватні
стьобані штани і навіть лице було темне, закопчене і в його рухах почувалася, якась сонливість
і тяжка втома.
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- Я багато віддав би, щоб хоча б годинку поспати, вже другу добу в дорозі.
Мама злізла з машини і стряхнула з сукні прилиплі соломинки.
- Дякую тобі солдате. Добра у тебе душа, щоб ти не підвіз мене, то прийшлося мені ночувати
десь у мокрому лісі. А у місті добрі люди пустять на нічліг. – Вона по військовому затягнула
солдатський пояс на фуфайці, закинула на плече речовий мішок і роз’їжджаючись ногами по
багнюці пішла в сторону міста.

НКВС
Полькевич приїхав додому в Славуту під кінець літа. його комісували зі шпиталю як
інваліда. Ходив, у старій солдатській формі що вилиняла, аж побіліла, спираючись на
милицю, оскільки покалічена нога ще не загоїлася. Його викликали в райком і запропонували
працювати на тій самій посаді, де він працював до війни, й під час війни – директором
пилорами артілі ім. Куйбишева. Та через тиждень його заарештували працівники служби
НКВС і три дні допитували, тому, що він працював
при німцях, а тих керівників, які залишили його працювати в підпіллі в 1941 року, на той час
не було в Славуті, а можливо, після такої страшної війни і в живих вже не було.
Полькевича свояк, Федя Ліскевич, мотався по Славуті й по селах, шукаючи людей зі
славутського підпілля й партизанів, які особисто знали Полькевича. І тих, які знали про роль,
яку виконував він у Славутському підпіллі в часи окупації. Більшість підпільників загинуло, та
все ж Федя знайшов свідків і привів їх у слідчий відділок. Серед свідків були люди, яким
Полькевич готував утечу з концтабору, з робочих команд, що працювали на лісорозробках і з
яких було створено кістяк партизанських загонів у славутських лісах. Ці люди дали показання
слідчим, що він працював на партизанів.
Не всі залишившись в живих, підпільники виявили бажання подати свідчення на свого
колегу. Люди, які в окупації проявляли героїзм в боротьбі з фашизмом, при одному згадуванні,
що потрібно буде йти в органи НКВС і давати там свідчення, відмовлялися і згадувати, що
вони були підпільниками. Енкаведисти легко перетворювали свідків в арештантів.
Коли Полькевича дозволили забрати зі слідчого ізолятора, то хто його бачив раніше до
арешту, були шоковані виглядом свого бойового побратима. Двоє чекістів під руки
притягнули до виходу людину, у якої ноги безвольно волочилися по підлозі, обличчя було
чорним від синців, зуби повибивані. Ліскевич знайшов підводу, поклав напівживого
Полькевича й завіз до лікарні. Там виявили, що в Полькевича побита поранена нога, яка
сильно розпухла на місці травми й могла з’явитися гангрена. Енкаведисти спеціально на
допитах били по його скаліченій нозі, щоб завдати йому більших мук. Лікарі намагалися
врятувати йому життя і він пролежав у лікарні чотири місяці, поки йому трохи не відновили
підірване здоров’я.
Від автора:
„Добре” працювали наші чекісти. То були справжні заплічних справ майстри. Кати, котрі
прикривалися своєю владою і такою ненавистю до людей, бажаючи перетворити будь-якого
громадянина своєї країни в табірний порох. Незважаючи, завинив він перед державою, чи
зовсім невинний, та якщо людина попала в їхні лапи, то вони обов’язково над ним зроблять
фізичне насилля. Допити слідчих НКВС практикувались таким чином, щоб у підслідних
позбавити силу волі, почуття людської гідності і перетворити її у зацьковану бездумну
скотину. Ті варварські допити, що чекісти вчиняли над людьми, важко було порівняти навіть зі
злочинами німецького гестапо...
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Доля партизанського з’єднання
Як тільки Червона Армія визволила від
німецької окупації місто Рівне, радянське командування вирішило задіяти партизанське
з’єднання ім. Михайлова кількістю три тисячі чоловік для виконання бойових рейдів в тилу
німців. Мета цього рейду: пошкодження німецьких тилових комунікацій, а також знищення
загонів українських націоналістів УПА (Українська Повстанська Армія). У той час загони
українських націоналістів повністю контролювали більшість сільських районів Західної
України.
З першого дня рейду під селом Мощаниця Острозького району партизанська розвідка
зіткнулася із бандерівською сотнею Галая і в перестрілці був убитий один партизанський
розвідник.
Партизанське командування вирішило відомстити українським націоналістам і кинули
основні сили з’єднання в бій, який продовжувався цілий день, і тільки під покровом ночі
націоналісти відступили в ліс. На полі бою зосталося лежати багато вбитих з обох сторін.
Партизани вдерлися у село Мощаниця і показали - як може радянська влада розправитися з
непокірним народом. Вони почали палити хати і грабувати все, що на очі попадало, а
мешканців, які боронили свої помістя від знавіснілих варварів, по-звірячому вбивали. Вранці
партизанське з’єднання покинуло пограбоване, розп’яте село Мощаницю, над яким ще витав
димний чад від тліючих головень спалених селянських хат. Всюди чулося голосіння і
прокльони, то родичі оплакували своїх безневинно загиблих рідних.
Партизани вбили сорок сім мирних жителів села Мощаниця, із них сімнадцять малолітніх
дітей. На зміну німецької окупації прийшла радянська окупація з її комуністичним
варварством.
---Партизанське з’єднання підійшло до лінії фронту, який уже проходив біля міста Луцьк. Тут
його сформували як військову частину армійського корпуса і вісім партизанських загонів, які
складали основу з’єднання, стали батальйонами. Для підсилення партизанського корпусу,
додали артилерійський протитанковий дивізіон, роту протитанкових рушниць і кавалерійську
дивізію, яка перед цим попала в оточення і зазнали великих втрат, загинуло близько половини
особистого складу дивізії. З тяжкими боями виходили з оточення і в розпалі бою пропав
бойовий прапор дивізії. За втрату прапора, а це рахувалося, як найтяжча військова ганебна
провина, за яку командира військової частини віддають під суд військового трибуналу, а
частину розформовують.
Партизани вирішили допомогти цій дивізії, щоб не допустити розформовування частини.
Командування партизанського з’єднання послали на розшук прапора дивізії свою розвідку, яка
пройшла по сліду відступу цієї дивізії. У болоті знайшли убитого прапороносця, у якого під
гімнастеркою було сховано промокле в крові бойове знамено дивізії. За таку благородну
послугу, командир дивізії просив командування відправити його дивізію у складі
партизанського з’єднання в рейд по ворожим тилам.
Німецька розвідка якимсь чином довідалася про цей рейд і німецьке командування
вирішило, щоб партизани не наробили збитку в їхньому тилу, надати їм коридор в свій тил і
розробило план знищення партизанського з’єднання. Вони вивели свої військові частини і
оголили невеличкий в заболоченій місцевості відрізок фронту, зробили вільний від військ
коридор між містами Ковель і Володимир-Волинський.
А радянське командування шукало місце, як прорвати лінію фронту, через яке змогло б
проникнути це з’єднання у тил німців. Наша армійська розвідка відразу доповіла
командуванню, що в районі між Ковелем і містом Володимир-Волинський у лісистій,
болотистій місцині у прифронтовій смузі не виявлено німецьких військ. І наше командування,
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не довго думаючи, відправило партизанське з’єднання в цей штучно створений німцями
коридор. Троє діб партизанське з’єднання пробивалось по лісовим болотам, мочарам. Весняні
паводки створені таненням снігу були великою перешкодою. На великих розливах було видно
тоненький як скло лід. Промерзлі і промоклі люди і коні вибивалися із сил тягнучи у болоті
вози завантажені різним військовим майном, гармати. Суцільне болото покривало цю
місцевість і коли, високо в небі час від часу пролітала німецька „рама ”.
Командира мучили сумніви. Щось тут не так? Німці вже прознали про просування його
загону у їхньому тилу і що цікаво, поки ніяких не ужили супротивних заходів. Де ж вони
готують пастку для нього?
Він кожен день відправляв розвідників по всій окрузі, та тільки вони поверталися і
доповідали, що нічого підозрілого у діях окупаційних військ не спостерегли на шляху загону.
Та все ж він не міг заспокоїтись, і на душі кішки скреблись. Що готує німецький генералітет
для його війська?
Вночі, на четверту добу походу батальйони підійшли до річки Турія. Командир відправив
знов розвідників на пошук і ті після повернення з розвідки, доповіли, що великого скупчення
німецьких військ в районі міста Володимир-Волинськ, який знаходився в межах десяти
кілометрів від переправи не спостерігається…
Партизани стали готовити переправу. Річечка, хоча і невеличка, та все ж глибока, з
болотистими берегами і стрімкою течією. Та партизани вже заздалегідь заготовили всі
потрібні засоби для переправи, зокрема були підготовлені дерев’яні драбини, які спускали на
воду і зв’язували їх між собою. Поміж ними ложили колоди, а по верху клали дошки і по такій
переправі можливо було переправити підводи, гармати.
Під ранок всі підрозділи вже переправилися через річку і зосередилися в гущавині старого
лісу, де високі кремезні сосни змикали свої густі крони, через які, не видно було неба. Розвідка
донесла, що попереду, за лісом, через поле проходить шосе. Пройшла команда по підрозділам
замаскуватися і відпочивати до ночі. Багаття не розпалювали, щоб не демаскувати себе,
перекусили в сухом’ятку і позасипали хто де, втомлені, що й не відчували вранішнього ще
весняного приморозку.
А в цей час, коли партизанська розвідка доповідала про те, що в ближніх населених пунктах
регулярних німецьких військ не має, німецька розвідка доповіла своєму командуванню, що
партизани клюнули на їхню приманку.
Німецьке командування віддало наказ оточити партизанське військо. На кінній упряжі,
тихенько підтягнули до шляху напроти переправи партизан артилерійські батареї. З усіх сторін
до цього місця стали підтягуватися піхотні і танкові підрозділи. Вони вже були упевнені, що з
приготовленої для знищення партизанського з’єднання пастки, ті не зможуть вирватись.
Нічого не віщало біди. Весняне сонце вже скотилося за обрій, а за день по дорозі тільки раз
проїхав патруль на транспортері і декілька мотоциклістів і ні одного цивільного. І це чомусь
насторожувало... Розвідники цілий день пролежали на обочині біля дороги і нічого
підозрілого не вбачили. Командування вирішило, як тільки стемніє, розпочати перехід
батальйонів через поле, біля села Мікуличі пересікти дорогу, яка вела до міста і добратися до
лісу. Та як, тільки передовий батальйон перейшов шосе із-за дороги, з невеличкого лісу їх
обстріляли з гармат і мінометів. Партизани відступили до річки. Два батальйони пішли в обхід
лісу біля села Затірці. Та раптом з цього села, з-за горба, на переріз партизанам виповзла
колона танків та бронетранспортерів і відкрила вогонь по залігши на полі партизанам. Кущі
вибухів від мін і снарядів і злива куль переорювали поле, де залягли партизани, і ті, хто вцілів
від обстрілу, стали відповзати до лісу, де знаходились основні сили партизанів. Цей ліс
смужкою в сто метрів завширшки протягнувся понад річкою. За три кілометри від
партизанської переправи проходила залізниця з мостом через річку, а за нею вже починалися
великі лісові масиви. Тому партизанська кавалерія кинулася зірвати колію і захопити
залізничний насип, за який можна було зачепитися і тримати оборону. Та не встигли...
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Зі сторони Ковеля і Володимира-Волинського по залізниці, на переріз партизанам,
пихкаючи білим паром, тихенько з двох сторін одночасно підкотили і стали навпроти лісу два
бронепоїзди. По команді невидимого корегувальника відкрили артилерійський обстріл лісу, де
розташувалися партизани.
І тоді наші командири зрозуміли, що попали в підготовлену для них пастку. Деякі із них
заметушилися і стали відходити до переправи, на луговину поміж лісом і річкою, як раптово
із-за лісу налетіли німецькі літаки і стали полювати за кожною людиною на відкритій
площині.
Німецьке командування для того, щоб знищити партизанське з’єднання, стягнуло під
Володимир-Волинський всі резервні військові частини, які знаходились на цьому відрізку
фронту.
У цю критичну мить, коли на людей напав відчай і розпач, що в цій ситуації безвихідь, і от,
ось виникне паніка - проявилися командирські якості Антона Одухи. Всі чекали, яке рішення
прийме командир. Не чути жодного слова. Навіть покашлювання, навіть дихання не чути. Як
він? Одуха спокійний, жодна рисочка не здригнулася на його обличчі. Він уважно вислухав всі
повідомлення про ситуацію у підрозділах, окинув поглядом розгорнуту на возу карту, де були
розмічені розташування наших батальйонів і вже на карті стали проявлятися висвітлені в
коротких сутичках розташування німецьких військ. Випрямився, застебнув комір гімнастерки
і відразу віддав наказ:
– Ставте батальйони для оборони, будемо стримувати ворога! Всім копати окопи і зайняти
оборону по узліссі! Артилеристам відкрити вогонь по бронепоїздам. Обоз сховати на заліску
від річки. Батальйону Степанюка зайняти оборону біля моста, на заліску. Будете обстрілювати
ворога, щоб не зміг пробитися нам в тил, понад берегом. А ти, Ждане, швидко передай по рації
- на пряму, без шифровки, в штаб фронту: Попали в засаду. Поспішайте на допомогу. І
координати.
Зв’язкові получили донесення, поспішили донести його до командирів підрозділів.
Впевненість командира, його витримка передаються командирам підрозділів, а ті вже
стараються спокійно і впевнено командувати бійцями. І всі вже без метушні, але впевнено,
грізно простують назустріч тій темній лавині, що швидко накочуються на них.
Командир, ще раз провірив по карті реконгсцировку своїх підрозділів і подумав, що тепер, їх
не так просто буде розбити. З трьох боків вони оточили нас, та ми ж знаходимося, хоча і в
невеличкому, та все ж в старому лісі, який перекраяли глибокі яруги, а понад річкою болото по
якому танки не пройдуть. Перед лісом чисте поле і їхні танки стануть доброю мішенню для
наших артилеристів. В тилу – брід, що давав можливість у потрібний час перейти на
протилежний бік. Кращого місця для захисту годі шукати. Тут можна триматися і день, і два,
аж поки не підійдуть на допомогу основні сили. Німці щось прогадали, це їм не сорок другий
рік, коли нас не обстріляних вони били. Ми вже навчились воювати. З трьох сторін німці нас
обложили і притиснули до річки, і техніки пригнали ой-йо-йой+. А все ж, ми їм носа обітремо,
хоча і не всім з цієї катавасії, удача посміхнеться вийти живими.
Командир не відав, що радянські війська прорвали оборону німців і двигаються в сторону
Володимира-Волинського і німцям нічого не зосталося, як розбити партизанське з’єднання
біля міста і укріпити свою оборону по річці Турія.
Партизани, не звертаючи уваги на артилерійський обстріл їхніх позицій, стали відразу на
узліссі копати окопи. Швидко розвернули свою артилерію і дали відсіч...
З першого залпу підбили паровоз одного бронепоїзда, а другий окутаний димом став
відповзати за поворот до залізничного мосту. Та раптом, зі сторони міста ВолодимираВолинського, на полі появилася густа довга шеренга німецької піхоти, а за нею повзли з
десяток танків і стільки ж бронетранспортерів, які безперервно вели вогонь по лісі. Та
партизани вже вспіли викопати окопи, стали відчайдушно оборонятися і відкрили густий
рушнично-кулеметний вогонь на відсічення піхоти від танків. Німецька піхота сховалася за
бронемашинами, та не витримавши щільного, вбивчого вогню, залягла і, залишивши на полі
бою багато вбитих і поранених, стали відступати до дороги.
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Партизанські артилеристи вже встигли розвернути гармати і відкрили вогонь по танкам.
Передній танк зупинився перед самими окопами партизанів. У танку перебило гусеницю, він
«юзом» на місці розвернувся і завмер. Із люків почали вилазити танкісти, та їх зразу
постріляли з окопів. Бійці зняли мертвих танкістів з танка і обладнали його, як нерухому
вогневу точку.
Та на правому фланзі оборони все ж вдалося двом танкам прорватися через окопи до лісу, де
були розташовані позиції артилеристів. Один танк перевалив через окоп і корпусом валив
сосни, з ходу прорвався в тил артилеристам. Пушкарі намагалися в цій смертельній напрузі
розвернути гармату, та не вспіли...
Танк розчавив пушку разом із прислугою і ринувся до наступної ближньої артилерійської
позиції, та бійці вже розвернули свою гармату на танк і в упор розстріляли його. Від вибуху
снаряда в танку відірвало башту і він ще по інерції проповз, обперся в товстий стовбур дерева і
завмер. Другий танк повз, прикриваючись переднім і артилеристи не змогли його розстріляти.
Та коли переднього танка підбили, так в нього різко заревів мотор, з місця рвонувся,
викидаючи навкруги вихлоп чорного диму, об’їхав палаючий танк і із кулемета розстріляв всю
прислугу гармати. Наїхав і гусеницями роздавив пушку. В цей момент із-за дерев вибіг боєць і
кинув під танк зв’язку гранат. Танк від вибуху здригнувся і став. З моторного відсіку повалив
чорний дим. Люк на башті відкинувся і звідти вивалився охоплений полум’ям танкіст який
впав з танка на землю і горів. Танкова атака без підтримки піхоти захлинулась і німці
відстрілюючись почали відповзати до дороги. На полі палало декілька підбитих танків та
броньовиків і багато лежало вбитих солдат.
Партизани захопили підбитий бронепоїзд, вирізали в рукопашному бою німецьку команду
бронепоїзда і з його гармат стали обстрілювати дорогу, на якій скупчилася для атаки
бронетанкова колона. Партизанські артилеристи швидко зробили пристрілку гармат і
залповим вогнем розстріляли ворожу колону. Від палаючої на дорозі техніки смолянистий
чорний дим заволік все поле аж до лісу. Бійці, під покровом цієї димової завіси, непомітно
пробралися до шляху і підірвали ще декілька танків і броньовиків.
Як тільки бійці прорвалися до шляху, то вгледіли, що за дорогою, під лісом, стояло багато в
ряд вритих в землю гармат і смільчаки кинулися в атаку на артилерійські батареї. Зосталося
пробігти партизанам по чистому полі якихось п’ятдесят метрів до німецьких артилерійських
батарей і німці, які готовили западню для партизанів, були б розгромлені. Та з лісу,із-за
батарей, виїхали два бронетранспортери і з кулеметів скосили нападаючих.
Партизанська атака захлинулася. Німці теж, вже в той день не змогли атакувати партизанські
позиції. Їх бойовий ресурс на цій дільниці фронту вичерпався.
Захоплений партизанами бронепоїзд, який стояв на пошкодженому залізничному полотні з
розбитим паровозом, зі всіх гармат вів вогонь, знищуючи вогневі ворожі точки. І тоді всі
німецькі артилерійські батареї перенесли вогонь на бронепоїзд, який від прямих влучень весь
був охоплений вогнем. Від вибухів з детонував боєзапас в броне вагонах і бронепоїзд
розірвало на шматки, поховавши під обламками всіх партизанських артилеристів. Вони
свідомо залишилися на бронепоїзді, знаючи, що живими їм вже не вдасться вибратися з цієї
металевої могили і до останньої миті, хотіли випустити побільше снарядів по ворогу.
По залізниці зі сторони Ковеля німці підкинули свіжу есесівську частину. І щоб вона не
змогла зайти партизанам в тил через залізничний міст, командування вирішило міст зірвати.
Німці посилили охорону моста бронепоїздом, усі підступи до мосту прострілювались з
залізобетонних дзотів. Та незважаючи на великі людські втрати і сильний артилерійський
обстріл з бронепоїзда, який із-за лісу обстрілював позиції партизанів, а також охорону
есесівцями стратегічного для них мосту, вони зуміли не рахуючись з жертвами піти в атаку на
доти.
Викотили на пряме наведення гармати і в упор розстрілювали амбразури дотів. Подавивши
вогневі точки в дотах, прорвалися і зірвали залізничний міст через річку Турія.
Під вечір налетіли німецькі пікірувальники і стали «прасувати» позиції партизанів,
поливаючи їх кулеметним вогнем і розкидаючи бомби.
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За залізничним насипом, у глибині лісу, німці з кимсь вели бій. Звідтіля чулася густа
рушнично-кулеметна стрільба. Німці кинули туди піхоту, а бронепоїзд постійно обстрілював з
гармат той квартал лісу.
Партизанське командування послало розвідників, щоб розвідали, з ким німці там воюють.
Розвідники вже вечері доповіли, що попав в німецьку засаду загін польських націоналістів
Армії Крайової. Вони просять, щоб партизани надали їм допомогу, бо в них закінчилися
боєприпаси.
Та партизани не спішили надавати польським націоналістам допомогу.
Вночі прилетіли англійські літаки і почали скидати з парашутів мішки з боєприпасами,
зброєю, продуктами й одягом. Загін поляків оборонявся недалеко від партизанів, так декілька
мішків на парашутах залетіли до партизанів. Поляки ранком прорвалися через німецькі позиції
і пішли в ліси.
Як тільки стемніло, партизани почали готовити переправу через річку, та на їхню біду, в
той час, якраз радянські війська прорвали оборону німців і підійшли до річки Турія. Армійська
розвідка трохи роздивилася в бінокль протилежний берег і доповіла командуванню, що за
річкою під лісом, якісь бойовики, одягнені наполовину в цивільний одяг, ведуть з німцями бій
і збираються переправлятися через річку. Командуючий подумав, що це ведуть бій українські
націоналісти...
А Сталін вимагав нещадно знищувати українських націоналістів (бандерівців). Генерал
вирішив вислужитися перед своїм начальством, не перевірив розвіддані і наказав знищити
відступаючих...
На березі непомітно зайняли оборону дві кулеметні роти і, коли партизани стали
переправлятися через річку, кулеметники відкрили нищівний вогонь і вода в річці стала
червоною від крові, по якій щільно пливли людські і кінські трупи. Армійська артилерія
вдарила ураганним вогнем зі всіх видів артилерійських стволів, які мала у своєму
підпорядкуванням армія, по лісі, де розмістилися основні сили партизанів.
По німцях шкодували стріляти з гвардійських реактивних мінометів, бо економили снаряди,
а по своїм випустили весь боєзапас...
Під ранок на їхній берег приплив поранений партизан, по якому вони стріляли, а він усе плив
і кричав:
– Хлопці не стріляйте ми свої!
А солдати з того берега сміялися з нього,
– На тому світі бандерівець будеш свій.
А коли течія річки його прибила до берега і солдати витягнули партизана на сушу, він тільки
зумів сказати, захлинаючись своєю кров’ю:
– Люди, для чого ви нас побили, ми партизани... – і помер на руках у солдатів.
Тільки тоді солдати зрозуміли, що вони розстріляли своїх і стали клясти своє недолуге
командування, яке віддало наказ стріляти не впевнившись, по кому стріляти. Негайно через
річку відправили розвідників, щоб вони встановили, у кого вони стріляли, і коли
підтвердилось, що вони вели вогонь по своїх, так генерал тільки розвів руками.
– Ну и что ж, ошиблись малость... Кто этих хохлов поймёт – против каво оні воюют?
А партизани ніяк не могли отямитися після такого розгрому і артилерійського розстрілу, від
якого загинула більша половина особового складу з’єднання.
Тільки на світанку батальйони зуміли зібрати живих і організувати прикриття переправи.
Почали переправлятися на протилежний берег. Залишили для прикриття відходу остатки
батальйонів Іванова і Музальова. Спочатку на плотах переправили важкопоранених, а всі, хто
мав можливість, кинулись пливти через річку, залишивши на березі зброю та одяг з однією
тільки метою добратися живим до того берега.
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Німці вгледіли, що партизани почали переправу, відкрили артилерійський вогонь по річці і
стали відчайдушно штурмувати ліс, в якому зайняли оборону бійці, які зосталися захищати
переправу.
Командир з’єднання Антон Одуха також скинув з себе все, що могло йому завадити пливти і
кинувся у воду, та якраз в цей час недалеко від нього розірвався в річці снаряд і його накрило
хвилею. Один партизан побачив, як під водою зник командир, кинувся у воду і витягнув без
пам’яті, контуженого Антона Одуху на той берег.
Як тільки командир прийшов в себе, то став вимагати, щоб його негайно зв’язали з
командуючим армії. Він просив командуючого підтримати артилерійським вогнем захисників
переправи. Так генерал тільки руками розвів: весь боєзапас головного калібру «Катюши»
артилеристи витратили, а з тилу новий боєзапас ще не підвезли. Він зміг тільки розпорядитися,
щоб гаубичний полк відкрив навісний вогонь через ліс на відсічення німецької піхоти і танків.
Одуха просив його віддати наказ військам форсувати річку. І нараз є можливість розпочати
наступ на місто Володимир-Волинський, поки партизани німців тут добре «потріпали» і вони
ще не вспіли підтягнути свіжі військові частини і закріпилися на тому березі.
Та генерал не спішив наступати. На наступ у нього не було наказу і йому було байдуже, що
на тому березі річки гинуть два наших батальйони. Головне не проявляти ініціативу, бо за
самоправство начальство його по голівці не погладить. Генерал, крім себе, своєї кар’єри і своїх
керівників, нікого в житті не поважав і людей він ніколи не цінив. Втрати особового складу у
його армії були не оправдано великі.
Та згодом його війську все рівно прийдеться брати цю водну перепону, тільки з більшими
людськими втратами, тому що німці перед переправою організують міцну укріплену оборону.
Два батальйони, що зосталися прикривати відхід партизанів за річку Турія, гинули на очах
наших військ, які тихенько спозирали із-за річки і не намагалися їх спасти. На узліссі де
проходив рубіж оборони партизанів, німці літаками, танками й артилерією буквально
сплюндрували той плацдарм. Бійці, які зосталися прикривати переправу, героїчно билися до
останнього набою і ніхто з них живим не повернувся на переправу.
Як тільки німці прорвалися через заслон, знищивши всіх захисників переправи, так стали
швидко будувати укріплення по березі річки і тоді їм ніхто не заважав закріпитися й
організувати оборону.
А через два дні командуючий отримав наказ форсувати річку Турія і взяти місто ВолодимирВолинський. І знову через річку наводили переправу, і знову-таки вода в річці окрасилася в
червоний колір, кров’ю наших солдатів.
Коли наші війська проходили через ліс, у якому було розбите партизанське військо, то
ставало моторошно від смороду розкладання тисяч людських і кінських трупів і страшного
видовища: вирв, потужних вибухів реактивних снарядів гвардійських мінометів „катюша ”, від
яких розірвані і понівечені тіла людей і коней вибуховою хвилею закидало високо на крони
дерев і вони звідтіля звисали і над якими чорними хмарами зліталося вороння.
Це все страшне видовище так гнітило свідомість людей, які проходили через цей ліс, що
здавалося – потрапили в якесь пекло.
Після цього розгрому з усього партизанського з’єднання зосталося в строю близько тисячі
чоловік, а вся артилерія, вози, коні і різна військова амуніція були знищені в тому злощасному
лісі.
Радянське командування відправило партизанів назад в славутські ліси на розформування.
Слідчі енкаведисти взяли зі всіх, хто залишився в живих партизанів розписки, що вони під
страхом смерті не мають право - нікому розповідати про цей останній бій партизанського
з’єднання ім. Михайлова.
За цей останній і трагічний бій для славутських партизанів, начальнику штабу Олексію
Григоровичу Іванову і командиру Шепетівського партизанського загону І.О.Музальову було
присвоєно звання Героя Радянського Союзу (посмертно).
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Як потім з’ясувалося, І.О.Музальова в тому бою контузило і він попав до німців у полон, а вже
після Перемоги його визволили з німецького концтабору, та енкаведисти посадили його у
в’язницю і стали допитувати, як він попав в полон.
Керівництво штабу партизанського руху на Україні дізналося, що командир Шепетівського
партизанського загону Герой Радянського Союзу І.О.Музальов живий і знаходиться в
радянській в’язниці на допитах у слідчих НКВС. Партизанське керівництво стало вимагати,
щоб його негайно визволили з під варти. І тільки після особистого втручання в цю справу
М.С.Хрущова, командира І.О.Музальова вдалося вирвати живого з ціпкої лабети НКВС.
Виписка із архіву штабу партизанського руху на Україні

Колгосп
У Білотині почали створювати колгосп і всіх мешканців села, не спитавши в них згоди,
записали членами колгоспу. Зібрали білотинців на майдані перед сільрадою. З райцентру
приїхав уповноважений НКВС, який коротко розповів про справи на фронті й про те, що
потрібно для колгоспу виконати поставлене державне завдання з посівної 1944 року.
У селі було з десяток корів і стільки ж коней, яких з різних причин забракували й не
забрали на потреби фронту. У колгоспній теслярні із сухих вербових обаполів робили ярма.
Колгоспу, щоб зорати і підготовити до сівби поля зостався один вихід: запрягати корівок і
ними орати залежану землю. Люди звозили на колгоспне подвір’я іржаві плуги, борони. І
кузню веселим видзвоном розбудив стукотом молот, а міх, широко розставивши губи,
роздмухував горно. Зігнали з всього села на колгоспний двір корів і оставлених покалічених
війною коней і цією тягловою силою колгосп почав оранку. Та цього було замало, щоб
виорати за два роки війни зарослі бур’янами колгоспні лани. І тоді баби, діти запрягалися в
ярмо, тягнули плуги й борони.
Галімський Іван Тимофійович, іще до тридцять шостого року працював у Білотинському
колгоспі бригадиром тракторної бригади. Його батько, колишній командир ескадрону Першої
кінної армії нагороджений орденом Червоного прапора, кремезний, високого росту козак, як
старий більшовик - ленінець був призначений, ще під кінець двадцятих років головою
Борисівського колгоспу, який тільки організовувався. За досить короткий відрізок часу він
показав себе, як добрий господар і його колгосп був передовий в районі. Та не довго
радянська влада дозволила керувати йому колгоспом. У 1936 році влітку енкаведисти
арештували батька і завідуючого фермою, вивезли у ліс і більше їх ніхто не бачив. Серед
міліціонерів ходила чутка, що у Плужне з Борисова нікого не привозили. А їх розстріляли по
дорозі до Плужного у лісі.
Галімський Іван кружляв по лісі, все шукав могилу батька, та не найшов...
Тому його перед війною, як сина «ворога народу» зняли з посади бригадира тракторної
бригади, виключили з партії і він працював до самої війни трактористом.
Іван пройшов страшне горнило війни і вже працюючи у колгоспі весь час задавав собі
питання, як це може бути, що у нашій державі можуть розстріляти без розслідування і суду?
Скільки він не звертався до влади, щоб вони показали де батькова могила – відповіді не було.
З перших днів війни на фронті, а тепер після поранення в коліно, нога погано згиналася, його
комісували з армії і він повернувся в рідне село. Так тільки, замість тракторної бригади, він
зараз керує корівками, яка є основною тягловою силою його бригади.
Пекучим болем защеміло серце. Оце тракторів би сюди, а де їх візьмеш?! У бригадира руки
свербіли до техніки. І щоб збити оскому, він приходив в кузню лагодити причіпний інвентар.
Все ж не сидіти йому склавши руки, як сваха на покуті…
Я теж з Марією від ранку до вечора працювала в колгоспі. За цю працю ми ніякої плати не
мали і їсти нічого не було. Тому, після роботи йшли на поле і збирали мерзлу торішню
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картоплю, ліпили з неї млинці, підсмажували. То була єдина їжа. Нашу корову від німців ми
врятували, а від колгоспної окупації не змогли. Правління колгоспу корову в нас
конфіскувало. І тяжко було дивитися на нашу корову, яка в нас давала по відру молока в день,
а через пару місяців колгоспного життя так охляла, що в неї одні ребра випирали. Ми
вибирали вільну від роботи годину, рвали мішок трави і несли його на колгоспну ферму, щоб
нагодувати нашу корову.
Я з Марусею на пожарищі нашої хати знайшли стару борону і занесли її в кузню. А там під
передзвін на ковальні, коваль дід Матвій з молодими хлопцями лагодили причіпний інвентар.
Біля воріт кузні на колодах сиділи декілька літніх селян і диміли самокрутками.
Сюди, в гамірну кузню, хтось із людей приніс оту чутку: десь у лісі, біля села Півнева гора,
колись партизани розбили німецький обоз і всю техніку потопили в болоті, і серед цієї
розбитої техніки, був німецький трактор…
- В болоті біля Півневої гори? – збуджено перепитав бригадир Іван Тимофійович.
- Та подейкують, - хтось кинув між іншим.
А колишній тракторист Семен, аж руки потер від такої новини. Що там не кажіть, а навіть
поганенький трактор – все-таки ліпше від трьох пар корівок. Бригадир відразу загорівся цією
новиною:
- Гей! Хлопці запрягайте у віз коня і поїхали перевіримо, а чим чорт не шуткує, можливо
щось найдемо?
Бригадир взяв з собою тракториста Семена, молодого, та дужого помічника коваля Степана і одного мужика, який проживав на Півневі горі. Він приблизно знав, у якому болоті
партизани топили трофейну техніку. Посідали на воза і поїхали до болота шукати затоплену
техніку.
Обнишпорили всі закутки по березі болота, так ніяких слідів від техніки не виявили. Іван
Тимофійович задихаючись, спирався на костур, шкутильгав по березі оглядаючи кожний метр,
щоб знайти хоча якусь зачіпку про існування в цьому болоті схованої техніки. Уже і весь запал
хлопців до пошуку і надія щось найти помаленьку став щезати.
Та, які сліди могли залишитися, якщо від тих буремних подій пройшло два роки. За цей
період природа зуміла замаскувати і стерти всі сліди. Болото буйно заросло високим
очеретом.
А може хтось знічев’я ляпнув язиком, та й годі. Розіграли нас? Насміялися!..
Вже зібралися додому, та бригадир став просити хлопців провірити дно болота, хоча біля
берега.
Хлопці! Якщо ми зараз поїдемо, а згодом, виявиться, що тут схований трактор, так нам люди
цієї необачності ніколи не простять, тож наші матері і жінки зараз запряжені у волокуші
надриваючись тягнуть плуги, гроблячи своє здоров’я.
І чоловіки, мовчки вирубали довгі осикові жердини, роздягнулися і полізли в березневу
льодяну воду. А бригадир назбирав сушняку і розпалив багаття, щоб після цієї льодяної купелі
хлопці змогли обігрітися
Довго шукати не прийшлося. Тракторист пробиваючись через сухий очерет провалився в
трясовину і борсаючись в густій твані, раптом наштовхнувся на щось тверде, пласкувате. Коли
він вліз на цю твердиню і очистив її від твані, то вона виявилася кабіною грузовика. Семен аж
затанцював від радості на кабіні.
Степан заліз по пахви в воду і жердиною став прощупувати густу твань. Від людяної води
лице його заляпане болотяною грязюкою аж посиніло і зуби цокотіли, та він все ж старався
швидко працювати жердиною, штрикав по бокам в багнюку поки не нащупав щось тверде.
- Іван! Тут щось є? – через зуби від холоду, судоми зводили скули.
Хлопці накидали жердин на болотяні купини і по ним Степан поліз в багнюку. І це була
удача!
А з берега здавалася просто купина. Коли її розчистили від болотної твані і очерету, так ця
купина виявилася трактором. Тракторист скочив з трактора у воду і став ногами і руками
обмацувати його деталі.
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- Іване, так це ж колісний трактор і колеса накачані – обрадувано доповідав він
бригадиру. А той від радості не знав куди себе подіти і в долоні хлопав, і сміявся. Раптом
схаменувся:
- Хлопці! Мерщій з болота вилазьте і йдіть грітися до вогню! Ви мені тепер потрібні
здорові, а то вже від холоду позеленіли.
Хлопці обступили багаття, тремтіли від перехолодження, ніяк зігрітися не могли.
- Так, хлопці скоріше одівайтеся і поїхали в село. А не то, ви від цього купання іще якоїсь
зарази відхватите.
Всі посідали у віз, і бригадир цвьохнув батогом по крупу коня, і погнав в село.
Коли під’їхали до кузні, так бригадир підізвав коваля діда Матвія:
- Діду, біжіть в село до баби Горпини нехай дасть пляшку горілки і найде чого-небудь
попоїсти і скажи людям, щоб завтра вранці збиралися біля кузні, будемо витягувати з
болота трактор.
Дід Матвій, як почув про трактор, так аж перехрестився і нічого не кажучи відразу побіг в
село. Де в старого і сили взялися, від радості він і ніг не чув. Біг і по дорозі всім прохожим
об’являв, що його хлопці знайшли трактора і вранці всі сельчани мусять прийти до кузні.
Ранок викотив на сході розпечену кулю сонця і, червоніючи від натуги, піднімав її в чисту
синяву неба. Обличчя людей прояснилося, все село зібралося біля кузні. Іван Тимофійович
вийшов на середину і дав розпорядження:
- Шановні мої земляки, ми вчора знайшли трактора, тільки його іще потрібно витягнути з
болота. Для цього ми візьмемо всю тяглову силу, яка є в колгоспі, а також прошу вас піти по
хатам, можливо в кого залежався металевий трос, канати, мотузки. Будемо витягувати техніку.
Збираємося на шляху до Півневої гори.
Селяни розбрелися по селу і вже через годину стали сходитися за селом. Пригнали коней і
корів, які були в селі і всі юрбою вирушили до болота.
А там уже господарювала молодь: розчистили від очерету і дерев ділянку, де була затоплена
техніка. Хлопці роздягнулися, полізли в болото, закріпили буксирний трос на тракторі. Коней
запрягли цугом по центру, а корівок запрягали в ярмо по бокам і всю цю тяглову силу
приєднали канатами до буксира. По команді бригадира, погоничі, котрі стояли біля кожної
пари худоби, одночасно батогами цвьохнули по крупам і потягнули. Та трактор тільки з місця
трошки зрушив і знов став, як вкопаний. І тоді всі люди впряглися, хто за що вчепився і з
криками, лайкою ривками, витягнули всього обліпленого тванню трактора. Його відразу
витягнули з лісу на шлях.
Іван Тимофійович підійшов до знівеченої війною машини. Мабуть, батько бере на руки свою
першу дитину з такою неописаною ніжністю та обережністю, з якою доторкнувся він до цього
спотвореного трактора. Як живу істоту гладив по покритій рудим нальотом іржі обшивці.
Бригадир так захватився думкою, що сьогодні є можливість створити механізовану бригаду…
- Люди! Якщо ми тут всі зібралися, так давайте заразом розчистимо це болото від
фашистської техніки.
Але колгоспники заремствували.
- Іване! Ти, нас хочеш своєю технікою на той світ спровадити. Ти ж бачиш, що ми вже
ледве ноги передвигаємо від голоду. Вимагають від нас праці, а ніхто не дасть шматочок
хліба.
- Дорогі мої земляки! Я зараз напишу записку голові колгоспу, щоб він накривав столи і
ставив могорич за трактора і за ту техніку, яку ми сьогодні притягнемо з болота.
Витягнув з кишені складений в четверо аркуш паперу, відірвав від нього шматок, послинив
олівця і щось написав. Підізвав юнака і відправив його з запискою в село.
Люди до вечора зуміли витягнути з болота, ще два грузовика, а іще зостався в болоті
транспортер. Та тільки його не змогли витягнути, вже у людей не стачило сил.
Селяни запрягли у витягнуту з болота техніку корів і коней і потягнули з піснями на
колгоспний двір.
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А в колгоспі посеред двору вже стояв заставлений різними наїдками довгий збитий з дощок
стіл, посеред стола, вознісся великий бутель горілки. Це голова розщедрився, як тільки взнав,
скільки транспорту притягнули для колгоспу його люди.
Все село до опівночі гуляло, скільки пісень було проспівані, давно такого свята не було в
селі.
На ранок бригадир з трактористом вже буслом стирчали біля мовчазного трактора. Хотілося
якомога швидше вдихнути в нього життя. А робота кропітка, посувалася дуже повільно. Та й
хіба вхопиш усе одними руками.
За пів дня тракторист промацав усі деталі, заглянув у найменші шпарини. І як досвідчений
лікар, що не поспішає з висновками, метикував: трактор прийдеться повністю розбирати,
мотор і трансмісію потрібно прочистити, перебрати, у гасові промити. Та тільки, трубки
покручено, мовби на них дідько гопаки бив, та їх можна повиправляти.
Та тільки цупкі, мозолясті руки не знали спокою доти, аж поки сизі кільця диму не схопилися
над трактором. Ожив, заговорив німий метал, зігрітий серцем людини!
А поля знову ожили, на яких заграла ранкова симфонія рокотання працюючого двигуна
трактора.
Правду кажучи, не стояли осторонь і колгоспники, хто чим міг допомагали.
А неперевершені у своїй цікавості хлопчаки, допомагали мити машини, ходили по селі
збирали в кого який зостався інструмент. Знайшли у лісі під Коминами розбиті, спалені
німецькі автомобілі, там же їх розбирали і на підводі по частинам перевезли на колгоспний
двір. А бригадир їх дякував.
- Ну спасибі вам, мої дорогі помічники!.. Неодмінно навчу управляти трактором.
А хлопчаки від цієї похвали аж ледве із шкіри не лізли, кожний хотів перевершити своїх
ровесників кмітливістю, щоб сподобатися бригадирові. Кожний юнак мріяв стати
трактористом і коли бригадир сказав, що візьме в тракторну бригаду тільки тих хлопців, які
фізично міцні тілом і мають кріпку силу волі, так ці слова підштовхнуло хлопців до змагання
між собою.
Юнаки, ще з березня місяця стали привчати себе купатися в річці, поставили на шкільному
дворі турнік і підтягувалися на ньому, крутили «сонце», робили різні гімнастичні вправи. З
дерев’яних товстих колод напиляли різної товщини круглих колодок, які заміщали їм гантелі і
гирі, качали ними м’язи. Іноді таке тренування оберталося простудою, але молодий організм
перемагав. Проводили іспити в кого кріпкі нерви і сила волі, вдавалися до таких розваг: «Хто
довше витримає...» Хто довше витримає розпечену жаринку в долоні. Здебільшого найдовше
витримував і перемагав Роман. То був найбільш фізично розвинутий, міцної статури юнак. Він
здавався дорослим не на свої літа. Роман не часто, а все ж і не так рідко, підкреслював свою
байдужість та навіть презирство до уявних розкошів чи просто зручностей життя: теплого
кутання на холоді, солодкої їжі. Все те, казав він, лише розслабляє, розманіжує людину.
Справжня людина, яка хоче бути господарем життя і своєї долі, мусить триматися ближче до
природи, жити простіше і щоденно гартувати і навіть випробовувати свій організм і силу волі.
То був серйозний і вдумливий юнак, який знав багато такого, про що його товариші й не чули.
Зазнали змін також ближні і віддалені ідеали. Ні Роман у дитинстві мріяв стати машиністом
паровоза, а тепер він вже думав про політехнічний інститут і бачив себе інженером,
винахідником. Все що в’язалося з металом і машиною, все що пахло окалиною і машинним
маслом було його стихією. Руки в Романа завжди були в присохлих і свіжих подряпинах,
сорочка замащена, а то й пропалена, а очі по щасливому сяяли захопленням і вдоволенням.
І ми дівчатка захоплені хлоп’ячими розвагами також проводили іспити на силу волі, хто
довше пробуде під водою, хто довше затримає подих, хто швидше пробіжить дистанцію. Ми
також постійно крутилися на машинному дворі, пропонували допомогти трактористам помити
запчастини, замести двір. Нам страшно цікаво було дивитися, як збирають двигуни, як
крутяться і працюють різні механізми.
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- У вас дівчатка, просто золоті руки, - поблажливо хвалили нас, коли ми їм чимсь допомагали.
А ми від тих похвал розквітали широкою, вдячною й щасливою усмішкою.

Розправа
УПА(українська повстанська армія, у народі їх називали бандерівцями) після
кровопролитному бою під Гурбами Здовбунівському району з каральними військами НКВС, у
яких було повністю знищено дивізію НКВС, вирішили для реформування своїх загонів
непомітно перейти з прифронтової зони у лісовий бір Холодний Яр Черкаської області. У
Острожському районі мобілізували у повстанську армію молодь. Брали у військо всіх
чоловіків з чотирнадцяти років, а озброєння їх було - на трьох чоловік одна гвинтівка з двома
набоями. У кожного новобранця за плечима був білий полотняний об’ємний мішок з
домашнім сидором.
Курені УПА, щоб непомітно прошмигнути через укріп район міста Славута і Шепетівки
розділилися на дві колони. Перша більш бойова, буде обходити по менше залісненій стороні з
півночі Славуту, а другу колону укомплектовану новобранцями вирішили, щоб уберегти їх від
нападу енкаведістів направили. як їм здавалося по більш безпечному, напрямку, через лісовий
масив на Ізяслав.
Перша колона стала проходити по відкритій місцевості у день, демонстративно показуючи
перед ворогом, що вони є сила. Та, по залізниці до станції Славута енкаведисти підігнали
бронепоїзд, який став обстрілювати із гармат і мінометів курені уповців. Щоб повстанське
військо не пропустити у центральні райони України на їх шляху, стояли пости моторизованої
піхоти НКВС, які блокували дороги і села і атакуючи колону нав’язуючи їм бій. Та все ж
повстанці з тяжкими кровопролитними боями прорвали облогу і пішли в ліси.
Другій колоні повезло ще менше. Вони хотіли непомітно перейти міст через річку Горинь
біля села Стригани. Хтось з місцевих жителів доніс партизанам, які відпочивали після своєї
поразки під Володимир-Волинським в госпіталі у селі Стригани, що біля їхнього села буде
проходити бандерівський загін. Захотілося партизанам після всіх поневірянь і поразок у
останній бойовій операції, себе реабілітувати. Вони підготовили засідку біля озера й відбили
оточивши групу повстанців, які без бою здалися партизанам, бо їм і захищатися не було чим.
Партизани, які були очевидцями цих подій, розповідали, що партизанський загін захопив у
полон частину загону вояків УПА, який був сформований з новобранців. Більшість з них була
родом із сусіднього Острозького району, в основному молоді, ще не навчені військового
ремесла хлопці, яких тільки взяли в загін і вони ще не всі мали зброю. А хто мав гвинтівку, то
до неї у кожного було тільки по два набої. На спинах у них висіли білі полотняні мішки з
харчами, які їх у бою демаскували. Партизани стріляли, як по мішеням по білим мішкам, які
несли на собі і ховалися в лісових хащах молоді повстанці.
Полонених помістили в госпітальному погребі, що був розташований в лісі біля села
Стригани, а партизани святкувати свою перемогу. Сп’янілим партизанам захотілося розваг і
командир Одуха наказав виводити по кілька полонених бандерівців на подвір’я. Молодих
вояків-бранців в’язали і горілиць клали на обкладений каменем майданчик по колу, ногами до
середини.
Командир Антон Одуха поставив стілець посередині й сів на нього, поклавши біля себе
заряджений пістолет. Поодинці кожного бранця зводили на ноги, і командир сидячи на стільці,
стріляв йому в живіт. А понад лежачими, простріляними людьми, що корчилися на землі від
нестерпних мук, один із садистів-партизанів ходив по колу і розбивав їм голови дрючком під
схвальний регіт п’яних партизанів. Одних полонених кінчали на місці, інших за ноги волочили
до колодки, де рубали дрова, і добивали автоматною чергою в голову. Мозок і кров
розбризкувалися по подвір’ї і приносили насолоду цим звиклим до вбивства людям.
Закінчився кривавий шабаш тим, що приїхали енкаведисти й припинили цей самосуд.
Двадцять два полонених, яких не встигли садисти вбити, посадили в машину і повезли в
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Славуту. А в той день були вбиті в бою і замучені до смерті п’яними партизанами сто двадцять
сім повстанців.
Потім слідчі з держбезпеки проводили слідство по цьому злочину і на командира
партизанського з’єднання було порушено кримінальну справу. Та радянська влада за свій вік
знищила таку кількість безневинного народу, що ця розправа над людьми рахувалася, як
знищення „ворогів народу ”. Цей злочин вони втаїли від народу, тому що своїх героїв не
здають і тим більше переможців не судять.
Про ці події розповів у Білотині старий партизан з нашого села, який не схотів більше
залишатися в партизанському загоні, що почав виконувати функції карального загону.
Партизанів,
які
брали
участь
в
бойових
операціях

проти німців, мобілізували на фронт, а ті, що відсиджувалися у партизанському таборі й
займалися мародерством серед місцевих жителів, так їх залишили служити в партизанському
загоні, і вони стали карателями у військах НКВС.
Мене шокувала та обставина, що колишній учитель, а тепер бойовий командир
партизанського загону став катом...

1945 рік. УПА
Після Нового 1945 року уже вщухала завірюха війни, та ще проходила на територіях
сусідніх держав. А на Україні люди стали відбудовувати зруйновані війною міста і села. Наш
народ втомився воювати, хотіли вже пожити спокійним мирним життям.
Та не було миру на Україні, люди, як і при окупації були стривожені і залякані. Вони не
вірили що настає мирне життя, особливо небезпечно стало жити в Західній Україні. По ночам
горіли села і вирізали в селах людей польської національності, а в інших районах, навпаки,
також палали хати та вирізали українські сім’ї. Переляк гніздився в людських серцях – ні
вдень ні вночі не давав спокою.
Та таке явище, як знищення своїх невгодних сусідів і повністю сіл, у яких проживали люди
однієї національності, розпочалося ще в сорок третьому році, коли була створена Українська
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Повстанська Армія, яка з перших днів свого становлення заявила, що українські націоналісти
будуть боротися за українську державну ідентичність, суверенну незалежну Україну.
Полякам такий випад від українців, які проживали під патронатом Польщі дуже не
сподобався. По всій Польщі пронеслася хвиля невдоволення. Як же, якісь українці, які не мали
ніякого права голосу у їхній державі, хтять якоїсь незалежності - відокремлення української
території від Польщі.
Для польської Армії Крайової боротьба з німецькими окупантами відсунулася на другий
план, а основною метою стало знищення українських націоналістів і захист польського
населення проживаючого на території Західної України.
А для етнічних українців пригадалися, як польська влада перед війною знущалася над ними,
як у школах заборонялося розмовляти на українській мові і всі в’язниці були заповнені
українцями, яким страшним тортурам піддавали людей на допитах, тільки за то, що вони
боролися за рівність українців у правах, незалежно від соціального стану і віросповідання.
Ці мотиви привели, спочатку до словесних перепалок, нагнітання ненависті, нетерпимості до
своїх сусідів і переросла в страшну кроваву бойню, яка продовжувалася декілька років.
Цю свару між українцями і поляками вміло використовувало радянське керівництво і їхні
спецслужби, які ще більше розпалювали ворожнечу між двома народами.
Від автора:
Радянські засоби масової інформації на весь світ рознесли, що бандерівці ведуть
братовбивчу війну проти свого народу, і що звірячі вбивства на Україні творять українські
націоналісти.
Та самі націоналісти відхрещувалися від того, що їх виставляють комуняки перед своїм
народом як розбійників. Хоча в них і був привід мстити полякам, та українські націоналісти в
основному були високоосвічені, виховані на патріотизмі, любові до своєї Батьківщини.
Кожного націоналіста з дитинства виховувала українська церква, вони істинно вірили в Бога і
заповідь: не вкради; не вбий безвинного – була для них святою. Українські націоналісти не
мали змоги проводити роз’яснювальну роботу серед населення, що то не вони палять села і
вбивають безневинних людей. Їх постійно переслідували підрозділи НКВС, а в селах були
створені загони «яструбків», до яких набирали сільську молодь, яка піддалася комуністичній
агітації. Енкаведисти їх озброювали і вчили, як потрібно співробітничати із органами НКВС, а
це - висліджувати націоналістів і наводити на їхні криївки каральні загони.
І повстанцям було тяжко боротися з такими «патріотами». В село бійцям УПА було нелегко
пробратися, щоб не бути поміченими такими вірними помічниками органів НКВС і часто
повстанці попадали в засідки будучи висліджені юними слідопитами.
Так, – бандерівці знищували ворогів українського народу, знищували ідеологів
„комуністичного раю ”, тільки вони лишалися єдиними захисниками українського народу від
свавілля комуністичної влади. Українська повстанська армія вела партизанський спосіб
ведення війни супротив всієї величезної комуністичної диктаторської імперії зла і не могли
мати постійного інформаційного зв’язку з народом, а цим скористалися енкаведисти. Людям,
радянські агітатори постійно тлумачили і в газетах, і так розпускали чутки, що бандерівці бандити, головорізи. В радянській пресі постійно публікували фотографії спотворених трупів
вбитих селян: відрізані голови, розчленовані тіла.
Знущатися так над своєю жертвою здатен тільки бездушний маніяк, якого могла виховати
тільки - бездушна сталінська ідеологія, яка змогла перетворити всю величезну територію
Радянського Союзу у суцільний ГУЛАГ.
Та з часом усе таємне стане явним. Як тільки Україна стала незалежною і розвалився
Радянський Союз, розпочався процес розсекречення таємних архівів комітету держбезпеки
Радянського Союзу. В архівах знаходились такі документи, які пролили світло на темні,
закриті від народу «діяння» радянської служби держбезпеки (ДБ).
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Й. І. Сталін – диктатор і деспот усіх народів які ввійшли в СРСР, більше всього боявся
націоналістів, які не йшли з ним на компроміс і кровно оберігали свою національну
незалежність, їх не могла переконати комуністична ідеологія.
В лютому 1944 року під Бродами зайняла оборону українська дивізія СС (Січові Стрільці)
«Галичина» з метою зупинити більшовицьке проникнення в Західну Україну. Ця дивізія
перебувала на службі у німецькій армії, та їхня мета була встановити незалежність України.
Три місяці тримали оборону вісімнадцять тисяч Січових стрільців, які зуміли зупинити наступ
радянських військ і показали всьому світові, що українські націоналісти можуть дати відсіч
будь-якому загарбникові, який ступить на українську землю.
Сталін відчував особливу загрозу для свого диктаторського режиму від українських
націоналістів, які створили Українську Повстанську Армію для повалення сталінського
диктаторського режиму на території України.
І Сталін розробив стратегію по боротьбі з українськими націоналістами, а заодно прагнув
знищити і польських націоналістів:
1 – в радянських ГУЛАГах було особливо секретно сформовано сто п’ятдесят шість загонів
НКВС, до яких ввійшли енкаведисти, які брали участь в масових розстрілах людей й проявили
жорстоким ставленням до політичних ув’язнених, а також підібрані в тюрмах злочинці, які
також відзначилися звірячими вбивствами людей. Цей збрід покидьків пройшов добру
підготовку по знущанню над політв’язнями в радянських концтаборах. Їх переодягнули в
однострої армії УПА і псевдо бандерівці були відправлені в рейд по всім районам України.
Загони перевертнів зуміли наслідити у всіх областях України і мета у них була одна –
дискредитувати сам рух українських націоналістів. Посіяти у народі страх, боязнь і недовіру
до українських національних героїв – бандерівців. Переодягнені в однострої вояків УПА
бандити, вривалися вночі у села й спалювали все село разом із його мешканцями, залишивши
живими декілька свідків, щоб вони змогли засвідчити, що їхнє село знищили бандерівці. Вони
людей убивали з особливим звірством, щоб показати, як бандерівці можуть знущатися над
своїм народом. А перед нападом банди на населений пункт, війська НКВС блокували всі
підходи до лісу, щоб націоналісти не змогли стати на заваді бандитам знищувати мирне
населення Особливо це проявлялося при захопленні бандитами сіл, де проживали поляки.
Катували, по звірячому знущалися, а потім убивали людей по всій Західній Україні Львівській, Рівненській,
Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій
областях, які межували кордоном із Польщею...
Та тільки крім зовнішніх факторів, котрими різними способами сталінсько-комуністичний
диктаторський режим намагався дискредитувати УПА, були і внутрішні чинники які
негативно впливали на розвиток національно-визвольної боротьби на Україні, це – не
достатньо розвинута ідеологічна просвітницька робота серед населення. Якщо в Західній
Україні люди були більш освідомленні про наміри і мету УПА, то в східних районах про
повстанців більш знали від комуністичної пропаганди, що бандерівці є посібники
гітлерівських окупантів і тому в цих районах боротьба із комуністичною окупацією не
проявилася і мобілізація населення в УПА не проводилася.
Були і такі випадки, коли в ряди УПА вступали люди, які воюючи в загонах повстанців,
мали за мету звести рахунки зі своїми односельчанами і вибравши момент коли їх ніхто не
контролював, заходили в своє село і вбивали своїх боржників, грабилн і тероризували місцеве
населення. Як кажуть в народі: «в великій родині не без виродка»
І частіше всього такі ганебні випадки відбувалися в малих боївках, які не контролювалися
службою безпеки «СБ»УПА, яка відповідала за дисципліну в військах. Особливо від таких
вояків - бандитів, які відчули повну владу над судьбами людей потерпало польське населення.
Такі бандитські виродки ганебно дискредитували самий національно-визвольний рух на
Україні і служба безпеки УПА за такі проступки жорстоко карали злочинців на смерть.
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--І я, споминаю, як вже після війни ночами частенько небосхил на заході палахкотів
загравами від пожеж, то горіли села на заході. Селяни з Західної України втікали до нас
шукаючи порятунку і розповідали, що якісь бандити, одягнуті в форму націоналістів,
вбивають людей і спалюють села. А цих біженців родичі, які воюють в бандерівських боївках,
не відали звідки ці бандити взялися, із такою звірячою ненавистю знищують всіх сельчан, не
жаліючи ні малих ні старих.
--2 – Наприкінці 1943 року, як тільки Червона армія визволила від окупації столицю України
від німецьких окупантів, вождь і кат радянського народу Й.І.Сталін, не порадившись зі своїм
народом подарував частину ще окупованої німцями території України площею понад сорок
тисяч квадратних кілометрів – а це райони Підляшшя, Посяння, Холмщина, Лемківщина з
містом Перемишль – Польщі...
Ці землі і до цього були під Польщею і люди, які проживали на цих територіях не хотіли
бути під совітами. Вони вже по розповідям втікачів знали, які страшні події відбувалися на
більшовицькій Україні. В східній Україні більшовики знущаються над людьми: висилають
табори, розстрілюють, від голоду вимирають цілі села.
Та тільки вони ще не зрозуміли, що Сталін за своє життя ніколи, нікому, нічого доброго не
зробив. І на цей раз він вже розробив аферу, як прибрати до рук Польщу і їхніми руками
знищити українських націоналістів.
НКВС приступила до реалізації масштабної операції під кодовою назвою «Вісла». Мета
операції «Вісла» - депортація українців з анексованих земель, а також переселення поляків у
Польщу, які проживали на землях Західної України.
Основною метою операції «Вісла», було знищення не тільки національно-визвольного руху
українців і поляків, які боролися супротив комуністичного засилля, а зачистити територію
Західної України від населення, яке ще не вспіло одурманитися комуністичними ідеями і не
хотіло підкорятися більшовицькому свавіллю.
Полякам цей дарунок від Сталіна сподобався. Польські керівники тільки в думках своїх
могли мріяти, та вже не сподівалися, що Польща, коли буде визволена від німецької окупації
зможе бути незалежною. Був великий неспокій у поляків, що після німецької окупації, може
настати для Польщі ще страшніша окупація – російська. Тому польське керівництво відразу
було вимушено погодитися з вимогою Сталіна по переселенню сотні тисяч корінних жителів
українців з анексованої вже польської території, а поляків, які проживали на території Західної
України переселити у Польщу. Це була нелюдська угода з Сатаною, а вони спокусилися, і
лукавий взяв їхні душі на свою службу.
Наступив самий трагічний період для Західної України, так як комуністи підступно
посварили і зіштовхнули два народи, які проживали споконвічно в мирі на цій території.
Польське військо Армії Крайової почало депортацію українців, щоб звільнити від корінних
мешканців територію, яку подарував їм товариш Сталін, хоча це була польська споконвічна
територія, на якій проживали в мирі і згоді українці і поляки. Українська Повстанська Армія
стала на захист своїх громадян. Тоді польські комуністи підбурили націоналістів Армії
Крайової, що вони мусять захистити польські кордони – східні креси. Розпочалася
громадянська війна між українцями і поляками
Мешканців населених пунктів, які підлягали депортації, насильно заганяли в вагони і по
залізниці вивозили до Ковеля, а там їх сталінська охранка ДБ відправляла на висилку
освоювати незаселені райони Крайньої Півночі і Казахстану.
Армія Крайова спільно з комуністичною Армією Людовою знищували українські села, а
селян, які не хотіли покидати землі своїх предків і стали робити опір переселенню вбивали, а
садиби їхні спалювали. В районі Перемишля знаходилось багато загонів УПА, які захищали
свій народ проти польських військ Армії Людової і націоналістів Армії Крайової.
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Енкаведисти в Західній Україні зачищали від місцевих жителів територію. Висилали цілими
селами, загружали людей на залізницях у товарняки і відправляли на висилку до Сибіру в
ГУЛАГи, які густо покривали всю північну територію Радянського Союзу. Уже здавалося, що
все переказилося, вляглося, затихло, та тільки спецслужби лютували, знущалися над народом.
Та чутка повзла за чуткою, що в лісах ще багато бандерівських боївок. Розказували перехожі
люди: дивись, то там, то сям роблять наскоки на радянські установи, знищують партійних
працівників і гебісти боялися поткнутися у ліс.
Полякам постійно радянські спецслужби надавали інформацію, що бандерівці знищують
польські села, розташовані на території України, тому і вони теж мусять мстити українцям. Це
вони підбурювали поляків на помсту.
Польські націоналісти разом з регулярними військами Армії Людової знищували загони
УПА. Затим комуністична Армія Людова таким самим методом, за допомогою сталінського
карального органу НКВС знищила загони польських націоналістів Армії Крайової. Так Сталін
розправився з націоналістами.
Багато патріотів-націоналістів поляків і українців закінчили свій вік в сталінських
концтаборах - ГУЛАГах. Сталінський репресивний апарат винищував всіх, хто не підтримував
його ідеологію і намагався йому протистояти.
В остаточному підсумку операції «Вісла», розроблена особисто Й.І.Сталіним і реалізована
службами НКВС обійшлася українському і польському народу в сотні тисяч замордованих і
вбитих ні в чому не повинних людей.
Народ повинен мати своїх мучеників. Чим більше горя й муки, тим ліпше, бо вогонь очищає
грішну людську сутність, гартує її до подвигу.
Це був час зневіри, відчаю та безнадії...

Росія – слов’янська держава?
Історія московського князівства яке з часом стало російською державою розпочалося в
період роздробленості на малі князівства Староруської Київської держави в середині
одинадцятого сторіччя. Київська Русь з часів князя Святослава (960рік) і до часів князівства
Володимира Мономаха, а затим Мстислава Великого до 1132 року кордони слов’янської
держави простиралися до Поволжя і Астрахані. У Староруську державу ввійшло
Тмутараканське князівство, яке було розташоване на території на якій нині знаходяться Крим,
Краснодарський край, Ставропольський край і Астраханська область. Та тільки після
правління великих слов’янських полководців, які старалися об’єднати і звеличувати свою
державу, керувати князівствами стали князі східняки, які своїми інтригами розвалили велику
Староруську державу. На сході великої слов’янської Руської держави знаходилося Ростова –
Суздальська земля, то була далека окраїна Староруської держави. Ці покриті дрімучими
лісами і болотами землі засиляли угро-фінляндські племена і в’ятичі, упереміш іще тут
проживали половці, татари, які між собою постійно ворогували і не хотіли підкорятися
князівській владі. Цими землями володів князь Юрій Довгорукій і столицею цього князівства
стало місто Суздаль. У 1147 році він заснував будівництво Москви. Його довгі руки від
Суздаля протягувалися у різні сторони Руської землі. Юрій Довгорукій проявив себе як
активний інтриган у різних княжих міжусобицях, натравлюючи князів на ворожбу між ними.
Та головною метою устремління Юрія Довгорукого був київський великокняжий престол.
Князь Довгорукий два рази ходив війною на стольний Київ–град. Йому вдалося захватити Київ
і поставити себе на великокняжий престол. Та кияни не злюбили продажного і підступного
князя. Він так знущався над людьми, що кияни стали говорити, що їм з ним «не ужити» і в
1157році його отруїли, а його челядь вигнали з міста.
Престолонаслідник князя Довгорукого, його самовладний, зарозумілий
син Андрій
Боголюбський затаїв на Київ злобу. Андрій хотів у місті Владимирові встановити
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митрополичий престол, який би не підкорявся Київському патріархату, а напряму
підпорядкувати Константинопольській митрополії. Та константинопольський патріарх
відказав у просьбі Боголюбського, тільки дозволив йому перенести єпископський престол з
старого Ростова у нову князівську резиденцію – Владимир. Це був признак сепаратизму,
наслідки його розвал держави. Князь Боголюбський вирішив йти на Київ, так йому кортіло
відомстити киянам за батька, а самому стати на київський великокняжий престол. Зібрав своє
військо і запросив взяти участь у поході на Київ воїнів половецьких ханів, а натомість сини
половецьких ханів були почесно посаджені боярами у Суздальському князівстві.
На той час на Київському престолі не був посаджений князь і містом керувала община.
Кияни уже привикли, що східні брати час від часу роблять набіги на їхні землі, тому і не
чинили опору. Кияни не передчували біди, вони думали, що східняки прийшли посадити на
Київський трон свого князя. Община відкрила ворота і з хлібом і сіллю зустрічали гостей.
Військом керував син Андрія Боголюбського Мстислав, який віддав наказ знищити Київ. І
почалася страшна різня, чоловікам відрубували голови, жінок і дітей в’язали у полон. Місто
все згоріло, були зруйновані всі церкви.
Імперські російські історики, які привикли всю історію перекручувати і підтасовувати, щоб
вгодити своїм царям, скрили, що не російський князь Андрій Боголюбський знищив дотла
Київ, а монголо-татарська орда, та тільки так зруйнувати місто могли люди які люто
ненавиділи Київ і з того часу між східними слов’янами і Київською Руссю стала загорожа зла.
«Бисть у Києві, - говорив літописець, - на всих человецех стенанія і туга і скорбота
неутешимая і сльози непристаньния».
Після варварського знищення Києва Суздальським князем Боголюбським, слов’янські
князівства почали сторонитися свого східного брата, бачачи як він проводить свою
непередбачену, підступну і жорстоку політику по відношенню до своїх рідних по крові
слов’янських князівств. Суздальські князі стали вести дружбу з половецькими ханами,
одружувались на половецьких жінках і робили спільні набіги на словянські землі. Так
слов’янська нація стала розчинятися серед інших прибульців, які обживалися на східних
кордонах Руської держави. Відбулася у цьому князівстві асиміляція слов’янського народу з
іншими іновірцями і тому цей район стали прозивати «розсіяними слов’янами» і звідтіля
пішло називати ті регіони росіянами.
І навіть монголо-татарське нашестя Чингисхана, при якому було знищено всі руські
князівства і міста, і незважаючи на величезні розрухи, які були нанесені Руській землі, не
змінило характер соціальних відношень на Русі.
Першим у Золоту Орду на уклін до хана Батия приїхав владимиро-суздальський князь
Ярослав. По словам літописця, Батий його «почтив великою честію і мужі його» і призначив
його старшим над князями: «Буді ти старєй всім князям в руським язице». Князь Ярослав був
обласканий ханом, получив з рук Батия ярлик на велике князівство.
Хан Батий був хитрим і далекозорим дипломатом, він обласкав суздальського князя, для того,
щоб внести розбрат і заздрість серед русійських князів. А князь Ярослав вже напучував князів,
як їм себе вести в Орді: «многі дари дадє царю і великим князям ординським, і всєх наполні
богацтвом, і уговорі і уласкай всєх, і ізпросі себе княженіє у царя под братом своім
старейшим» .
Київський князь Михайло Чернігівський теж вирішив поїхати за ярликом в Орду, та був
страчений Батиєм. Суздальський князь Ярослав маючи головний ярлик від Батия збирав
данину з слов’янських князівств і доносив на невгодних в Орду, використовував ординську
рать для приборкання незадоволених князів великими поборами.
Тільки не довго він царствував, повіз в Орду гостинці і був там отруєним за наказом хана
Батия. Хан керувався слушним міркуванням, якщо довгий час наймит служить своєму
господарю, він становиться носієм різних таємниць і розповсюдження їх може привести до
негативних наслідків. Тому вже хан Тохта у 1292 році визвав в Орду московського князя
Андрія Олександровича, який постійно тайно доносив в Орду, хто з князів Київської Русі
приховує данину від ординців і поставив його великим князем на Русі. Князь Андрій
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Олександрович разом з ординською раттю прийшов на Русь приборкувати невгамовний
руський люд від ординських гнобителів. Для свого самоутвердження на троні великого князя
він спалив більшу половину руських міст разом з їхніми обивателями.
Так Московське князівство стало проводити азіатську ординську політику на Русі,
прислужуючи і підтримуючи ординське іго і вже в Москві ординці створили ординську
столицю. Навіть після поразки Мамая в Куликівській битві, східні слов’янські князівства іще
сто років регулярно платили Орді данину і князі їздили просити у хана ярлик на князівство.
Московський князь Іван Калита у 1327 році при підтримці ординського війська подавив
повстання міщан у Твері, які не хотіли платити данину Орді і приєднав Тверське князівство до
Московського. У подальшому московські царі, не гребували самими підлими методами при
захоплювання земель, міст, князівств постійними війнами з сусідніми державами, розбійними
нападами і підкупами - так створювалася держава загарбників.
Під кінець тринадцятого сторіччя Староруська держава розпалася. На заході виникло Велике
князівство Литовське, під яке попало Київське князівство і південно-західні західні землі.
Північні і східні слов’янські князівства попали під вплив ординських ханів. І східні князівства
пересварилися поміж собою, як вовки слабших задавили, а сильніші різними інтригами і
куплею ярликів в орді на сусіднє князівство, привласнювали сусідні землі.
А слов’янські землі, які приєдналися до Великого Литовського князівства зажили в миру і
спокої аж до кінця п’ятнадцятого сторіччя, поки не розпалося Велике князівство і українські
землі перешли під порядкування Речі Посполитої.
Україна виборола у борні з Річчю Посполитою свою незалежність. Тільки вдержати цю
свободу, коли зі всіх сторін виснажену у постійних війнах молоду державу обступили, як
вовки кровожерливі сусіди – на заході Річ Посполита, на сході Росія і з півдня Османська
імперія. У цій ситуації вдержати свій суверенітет Україна не змогла. Українські державні
діячі стояли перед вибором, до кого з цих держав можливо звернутися за допомогою і
вирішили звернутися російського царя.
8січня 1654 року був підписаний договір між українським гетьманом Богданом
Хмельницьким і Російським царським урядом про входження Лівобережної України у склад
Росії, як автономна держава зі своїм урядом і військом.
Деякий час Росія ніяких вимог до українців не висовувала і держава потрохи зализувала рани
після довготривалої кривавої війни за незалежність з Річчю Посполитою. Та це перемир’я
недовго проіснувало, у 1659 році російські війська зробили спробу окупувати Україну, тільки
під Конотопом їх розгромили українські козаки. Коли звістка про розгром дійшла до Москви,
цар з переляку велів готувати столицю до оборони, остерігаючись, що Москву
штурмуватимуть українські козацькі війська.
Російський уряд задіяв українських козаків у війні зі Швецією і Річчю Посполитою, а в 1677
році Росія в’язалась у війну з Османською імперією і у цій війні основні ударні сили
російської армії складалися із українських козаків, які розбили турецьку армію.
В Україну наїхали російські бояри і стали забирати у селян приглянувші для них кращі землі.
Вони вимагали беззаперечного виконання нав’язаних українцям своїх російських законів і
ставили керувати українськими військовими гарнізонами своїх бояр. В українських містах
стояли російські каральні загони, які усмиряли народні бунти, що виникали у невдоволених
українців загарбницькими діяннями московських бояр. Найбільш розорень і бід від
московських воєвод зазнали українські прикордонні поселення по річці Сула і на
Чернігівщині. Московські ратні люди нападали на села і виганяли селян, спалювали їх
домівки. Як доказ агресивності москалів, є на кордоні село Ворожба, яке декілька разів
потерпало від нападів східних варварів і українські козаки відвойовували його. Після смерті
Богдана Хмельницького українські гетьмани Іван Виговський, Юрій Хмельницький, Іван
Мазепа, Пилип Орлик, Петро Калнишевський хотіли вирвати Україну з ціпкої лабети царської
Росії, та ті мертвою хваткою вчепилися в розтерзану на Лівобережну московську і
Правобережну під Річчю Посполитою Україну.
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При правлінні московського-російського царя Петра Першого, московське князівство по його
вимогам стало називатися Росією, а князівство – державою. Україна зазнала найбільших
поневірянь і утисків при царствованні Петра Першого.
У 1709 році Петро Перший після поразки шведів під Полтавою хотів помститися гетьману
Мазепі, за то, що він воював на стороні шведського короля Карла 12. Він вирішив знищити
українську гетьманську резиденцію місто Батурин. Це місто-фортеця було сильно укріплено,
тільки одних гармат було 315 штук
Захисники Батурина мужньо оборонялися, та все ж сили були нерівні і карателі ввірвалися у
місто. Тим, хто загинув у бою, можна сказати, пощастило, бо захоплених оборонців
страчували люто: розтинали на п’ять частин, вішали і пускали плоти з шибеницями по Сейму
до Десни й Дніпра на пострах Україні – деякі з них аж до дніпровських порогів.
«Крові людської в місті і на пригородку було повно, калюжками, а село Гончарівка, де
раніше жив Мазепа, стало чорним полем».
. Князь Меншиков хвальковито доповідав Петру Першому у своєму рапорті про взяття міста
Батурина: «Город здобутий, люди всі мечу віддані, як у фортеці, так і в передмісті, без
останку, з дітьми, а скарби в здобич узято. Будинки повержені й вогню віддані, а фортеця
знищена»...
Колишній пиріжник, що став князем, по-варварськи нищив людей. Все місто, церкви й
арсенали були запалені з усіх боків. Трупи забитих залишено на вулиці на поживу звірам і
птахам. Меншиков загарбав всю скарбницю українського народу, забрав для російського
війська 315 гармат, а все у фортеці перетворив на пустелю.
1764 року російська цариця Катерина 2 остаточно ліквідувала гетьманство на Україні,
скасувала посаду гетьмана, а для керівництва лівобережною Україною була призначена Друга
Малоросійська колегія, яку очолював фельдмаршал П.О. Румянцев. Цариця сама назначала на
посаду кошового отамана Запоріжської Січі.
Після поразки шведсько-українських військ під Полтавою і зруйнування Запоріжської Січі
1709 році почався в російській імперії шалений наступ на залишки козацьких прав і свобод. В
хід ішли всі методи – від інтриг, підкупу, вміло використовуючи міжусобні чвари,
нацьковуючи один на другого розколюючи суспільство до прямого терору і військового
втручання, що привело до геноциду Росії над Україною. І ця тенденція східних розсіяних
слов’ян починалася ще від Чингізхана. Росіяни, нащадки слуг ординських ханів, від ординців
перейняли всі їхні повадки, як загарбувати чужі землі, а хамства і заздрощів до всього чужого,
у цього контингенту людей з надміром хватає.
Всі сусідні держави відчули на собі її дружні рекомендації як їм проводити політику і
зовнішню, і внутрішню, а якщо хтось закомизиться і проявить непокору, так відразу на неї
посиплються санкції - від економічних і політичних до військового втручання. З Росією
співіснувати можливо тільки по-сусідську, дружньо, на рівноправній основі і в ніякому разі не
допускати її втручатися в свої внутрішні справи.
В цій великій багатонаціональній державі, домінує національний характерний образ азіата і в
зовнішньому вигляді, і в поведінці, а також у повсякденному житті. Росіяни хронічно хворіють
і то є національна хвороба - комплекс неповноцінності. Оця хвороба виникла ще в сиву
давнину, коли східні слов’яни стали змішуватися з азійськими народностями, які прийшли і-за
Волги - як завойовники на слов’янські землі. І слов’яни розтворилися в цій азіатській суміші,
як наприклад московські бояри Голіцини, Одинцови – то є половецькі князі яких назначив
половецький хан керувати московськими землями. Та й майже вся керуюча еліта російської
імперії – це пришлі люди, які не мають ніяких слов’янських генів, а їм хочеться бути
європейцями і тому у них прогресує комплекс неповноцінності, яка проявляється страшною
заздрістю, ненавистю до народів у яких прогресує демократичний розвиток, а брехливість,
аферизм і хамство – це в крові цього народу.
Росія – це потенціальний агресор і вона тільки у військовій сфері бачить своє існування, вона
живе не для поліпшення життєвого рівня своїх громадян, а для нарощування видів озброєнь,
для війни...
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Росія – це постійний розвиток націоналістичного шовінізму, який в останній час переріс у
самий агресивний прояв російського фашизму…
Недаром росіяни самі у себе питають: «Хотят ли русские войны?»
Вже не довго чекати зосталось, коли руські землі знову об’єднаються біля столиці слов’ян
Києва-града і землі старовинного Тмутараканського царства – є істина слов’янська земля.

Україна ‐ Польща
Від автора:
Якщо заглибитися в історію двадцятого сторіччя, то читач зможе зрозуміти всю складність і
глибину взаємовідносин між такими країнами, як Польща і Україна.
У квітні 1920 року був підписаний у Варшаві договір між Українською Державою і Польщею.
Договір підписали: голова директорії УНР Симон Петлюра і міністр Польщі Юзеф
Пілсудський. Договір був укладений з метою уникнути засилля більшовизму на Україну.
В цьому договорі були вирішені такі питання: як територіальні претензії між двома
державами, як визнання польським урядом – УНР, на чолі з головним отаманом Симоном
Петлюрою, а також у військовій взаємодопомозі між двома державами.
Польського міністра Юзефа Пілсудського за укладення цього договору назвали
«архітектором порозуміння» з Україною. А Симон Петлюра увійшов в польську історію як
герой Польщі, за надання допомоги українським військом в обороні Польської держави при
наступу більшовицьких армій Тухачевського і Будьонного. Військо більшовиків зуміли
зупинити і розгромити, за двадцять кілометрів від Варшави. Більшовики вже поспішили
створити свій уряд на чолі із Феліксом Дзержинським, якого хотіли поставити у Варшаві. Це
була дуже знаменна подія для Польщі – так званим «чудом на Віслі», а варшавський договір
тоді назвали «союз Пілсудського – Петлюри проти більшовизму»
Та не довго проіснував цей варшавський договір, який показав, що українці для Польщі були
одні із самих надійних і безкомпромісних союзників двадцятого сторіччя.
Польщі не вдалось уникнути зіткнення і «дружніх обіймів» з більшовицькою Росією. В той
час більшовицька армія була знесилена, воюючи на різних фронтах з білогвардійцями,
українськими повстанськими арміями і міжнародною інтервенцією, яка вже встигнула
загарбати велику територію Росії. Так уже здавалося, що більшовицькому режиму приходить
кінець. І Польща змогла б без особливих труднощів звільнити Україну від більшовицького
засилля. Тим більше що ці дві країни були пов’язані між собою договором у військовій
взаємодопомозі між двома державами. Та тут зіграла велику роль більшовицька дипломатія,
яка уговорила Пілсудського не надавати збройної допомоги Петлюрі, а за цю послугу
більшовики віддадуть Польщі Західну Україну.
Уже в жовтні 1920 року було укладено польсько-більшовицьке перемир’я, яке назвали
«Ризьким мирним договором»: згідно з ним поляки визнавали Радянську Україну, а за
Польщею залишалася Західна Україна.
Договір з більшовиками автоматично розірвав договір підписаний із Симоном Петлюрою.
Українці, втративши свою державність, стали для вчорашніх союзників - ніким. Українську
армію інтернували в Польщу, роззброїли і поселили в таборах як військовополонених, а через
деякий час випустили на свободу. Та українські вояки, які спасали від окупації більшовиками
Варшаву, стали нікому не потрібні, без коштів і засобів для існування – жебраками.
Ці події створили в майбутнього радянського вождя Йосипа Сталіна уявлення про українців,
як потенційних «зрадників» інтересів Росії, а Польщу він вирішив прибрати до своїх «рук» і з
її допомогою впливати на західноєвропейські держави.
Сатана розіграв «польську карту».

127

Катинь 1939 рік
Й.І.Сталін і Адольф Гітлер в таємній змові розділили Європу на дві частини з подальшою
окупацією цих територій. Німеччина напала на Польщу. Польські війська були ослаблені, і не
тільки по причині, що на той час на озброєні польської армії була застаріла військова техніка,
з якою неможливо було надати серйозний опір агресору.
Немаловажний чинник, який вирішив долю Польщі, було відношення держави до українців,
які проживали у Західній Україні. То була політика гордині і холопства. Українцям
заборонялося розмовляти рідною мовою, їх робили людьми другого сорту – рабами.
Та українське суспільство не могло змиритися з таким приниженням і повсюдно люди стали
чинити опір, непокору владі. Зарозуміла, гоноровита польська шляхта ніяк не хотіла
зрозуміти, що холопство не створює зміцнення державних устоїв. Буцегарні були забиті
невдоволеними опозиційно налаштованими супротив польської влади українцями і тому
українців, які проживали на території Польщі в польську армію не призвали. Ще немаловажну
роль в дестабілізації розвалу держави зіграла «П’ята колона» з однієї сторони шпигуни і
агітатори від Німецького Рейху, а з протилежної сторони більшовицькі агенти Радянської
Росії. І фашисти і більшовики агітували і розказували людям, як добре і вільно живеться
людям в їхніх державах де панує диктатура Гітлера і Сталіна. І люди їм вірили і чекали їх, як
визволителів.
У світі уже пахло порохом і полякам потрібно було негайно все кинути на укріплення
обороноздатності держави. Та польська шляхта вирішила, що з німецькими танками вони
зможуть воювати кавалерією. Хтось розпустив чутку, що німецькі танки зроблені із фанери і їх
легко можливо шаблюкою порубати - і це була концепція оборони Польщі, за яку поляки
заплатили великою кров’ю свого народу.
Поляки – милий, гордий, свободолюбивий народ, який перший в Другій Світові війні був
розіп’ятий двома кровожерливими диктаторськими режимами, у яких основна мета була
керувати світом і вони сповідували самі агресивні ідеології – фашизму і комунізму. А
вампірами цих режимів були Гітлер і Сталін.
Німецькі війська розбила польську армію і окупувала всю територію Польщі. І тоді історики
згадали на превелику жаль, про договір з більшовиками в двадцятому році, коли Пілсудський
продав Україну – Сатані. А незалежна, вірна Україна спільно із Польщею змогли б дати гідну
відсіч любим загарбникам.
Залишки Польського війська відступили в Західну Україну. 17 вересня 1939 року радянські
війська перейшли кордон і захопили Західну Україну. Польська армія була затиснута між
двома імперіями - Німеччиною і Радянським Союзом. Поляки боялися попасти в полон до
німців і вирішили здатися радянським військам, полізши в пащу самому на той час
кровожерливому звірові.
Весь вищий командний офіцерський склад Війська Польського, а це близько двадцяти тисяч
офіцерів, було вивезено ешелонами в концтабори розташовані під Києвом, Харковом і у
Смоленську область в село Катинь. А польських солдатів відправили ешелонами освоювати
землі в Сибірі у районі річки Амур на кордоні з Китаєм, і в степи Казахстану.
Перед Сталіним постало питання, що робити з польськими офіцерами?
Уряд Великобританії вимагав від Радянського Союзу негайно інтернувати весь командний
склад Війська Польського в Англію. Проте Сталін відмовився відправляти їх в Англію.
Польські офіцери – це еліта польської шляхти, які в майбутньому займуть керівні посади в
уряді Польщі. А в далекоглядних стратегічних планах Сталіна - Польщу він мусить
приручити, щоб через неї можливо було впливати на Європу і стати основним гравцем на
європейській політичній арені. Та польська шляхта ніколи не пішла б на примирення і
співпрацю з більшовиками, і це Сталін добре усвідомлював. Щоб обезглавити і надовго
лишити інтелектуального керівного розвитку Польщу, він вирішив знищити весь офіцерський
командний склад збройних сил Польщі.
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Диктатору величезної імперії, який фізично знищив десятки мільйонів своїх підлеглих –
громадян і патріотів цієї держави, який переселяв цілі народи у пустиню - нічого не стоїло
віддати наказ на знищення польських офіцерів. Він ніколи не стояв за ціною, якщо щось
загрожувало його культу особистості.
В березні 1940 року в лісі під Смоленськом, в концтаборах під Києвом і Харковом за наказом
Йосипа Сталіна таємно енкаведистами під особистим керівництвом народного комісара Берії
було розстріляно весь вищий командний офіцерський склад Війська Польського, близько
двадцяти тисяч офіцерів. Ця акція по знищенню такої великої кількості людей проводилася до
середини травня в абсолютній таємності.
Невеликими партіями польських офіцерів виводили за територію концтабору в ліс, де були
заздалегідь вириті траншеї. Офіцерів підводили до траншеї і стріляли впритул із нагана в
потилицю, а потім для контролю проштрикували тіло багнетом і скидали в траншею. Після
закінчення цього побоїща десь зникли і всі його безпосередні виконавці, крім наркома Берії.
Напевно, пішли в небуття за своїми жертвами, треба було замітати сліди злочину, а уряд
Великобританії постійно надавав запити в радянське консульство про долю польських
офіцерів.
В грудні 1941 року інформбюро Радянського Союзу заявило, на весь світ, що німецькі
окупанти під Смоленськом в лісі, біля села Катинь, розстріляли весь командний офіцерський
склад Війська Польського. Начебто, при відступі Червоної армії в 1941 році радянське
командування не вспіло евакуювати концтабір з військовополоненими поляками.
Німецьке командування відразу кинули на розшуки цих могил свої війська і знайшли…
Німцям, щоб зняти з себе обвинувачування у вбивстві, потрібно було провести відкрите
міжнародне слідство, на яке були запрошено самих знаменитих у світі спеціалістів. До складу
цієї комісії ввійшли професора – медики, судово-медичні експерти для ексгумації трупів.
Аналіз експертиз показав, що поховані в цих траншеях є дійсно польські офіцери. Також
експертиза доказала, що розстріляні вони були весною 1940 року, а також було доказано, що
розстрілювали людей із зброї російського зразка.
То була сенсаційна шокуюча новина – Радянський Союз обвинувачували в масових
вбивствах людей, а це вже прояви геноциду над людьми. Та тільки вона не набула тоді
великого розголосу, тому, що в той час розгорілася Сталінградська битва, де вирішувалася
доля всього людства і увага світової спільноти була прикута до неї.
А світ, в цій страшній війні став якийсь байдужий до людських втрат, він уже привик до
людського горя і ніяк не хотів на це реагувати, та тільки поляки не могли примиритися з такою
жахливою втратою.
У той час польський уряд перебував в еміграції і його прем’єр-міністр В’ячеслав Сікорський
вимагав від прем’єр-міністра Великобританії Уїнстона Черчилля негайно розірвати всі
міжнародні стосунки із Радянським Союзом. Апелюючи на то, що в цій країні діє самий
реакційний жорстокий диктаторський режим у світі, який знищив мільйони людей. Та на той
час Друга Світова війна втягнула в кровопролитну бійню майже всі держави світу і Англія не
хотіла втратити у таку тяжку для неї пору, такого вірного союзника, як Радянський Союз, який
тягне основний тягар війни на своїй території.
Сталін добре прорахував, коли є можливість висвітити на політичній арені свої злочини і не
бути за це покараним...
4 липня 1943 року прем’єр-міністр Польщі В’ячеслав Сікорський зі своїм урядом вилетів на
літаку в Радянський Союз розібратися в Катинській трагедії. Він вирішив провести
розслідування розстрілу офіцерів польської армії. Літак над Гібралтаром попав в аварію.
Всі, хто знаходився в літаку, загинули...
І в цій трагедії проявився слід Сатани.
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В квітні 2010 року президент Польщі Лех Качинський зі всіма високо посадовцями Польщі
вилетів на літаку до Смоленська, щоб в Катині віддати шану загиблим польським офіцерам
Війська Польського від рук Сатани Сталіна.
Літак при посадці попав в аварію.
Всі, хто знаходився в літаку, загинули........
Поляки, тільки тоді змогли відчути себе вільними громадянами, коли розірвали путо
московсько-комуністичного іга. Польща змогла відродитися і скинути весь бруд
комуністичної пропагандистської брехні і стала чистою, демократичною державою, яка
зайняла достойне місце серед передових демократичних держав світу.
А Україна, яка зв’язана тисячу кілометровими кордонами з братським російським народом, не
може відірватися від братського обійму сусіда. Росія обхватила економічними,
пропагандистськими, військовими путами нашу державу і як спрут висмоктує з неї життєву
силу. Ця монголо-татарська, московська орда не дасть Україні розвиватися в демократичному
руслі, тому, що диктаторський режим в Росії не зможе тоді виправдатися, чого українці краще
живуть чим росіяни, затюкані брехливою пропагандою московських маразматиків.

Відбудова
Під кінець травня наша мама вирішила почати відбудовувати хату на місці згорілої, тому що
хата баби Мекешихи, де наша сім’я квартирувала, невеличка й проживати в ній було тісно. Ми
вже збудували фундамент під хату, як тут до нас завітала жінка покійного Глиби, колишнього
голови колгоспу: при німцях він був старостою села Білотин, якого партизани в 1943 році
повісили, а їхні діти: син і дочка – сиділи у в’язниці десь у Росії за співпрацю з німцями. Вона
прийшла запросити нас тимчасово мешкати в її хаті, оскільки зібралася їхати на побачення зі
своїми дітьми. Ми з радістю погодилися на цю пропозицію, і в той же день перейшли в
помешкання до неї. Хата знаходилася біля сільського цвинтаря.
В 1945 році після перемоги над Німеччиною вийшов указ, що дозволяв, у кого було
зруйновано під час війни житло, можуть будувати собі нове житло. Для цього нам дозволили
вирубку в лісі сухостійних дерев на будівництво. Мама пішла до сільради за дозволом на
заготівлю лісу.
Та не так легко давалася ця заготівля, якщо нею займаються одні жінки, яким доводилося
відробляти цілий день трудодні в колгоспі, а після роботи йти в лісництво. Лісник показав, у
якому кварталі лісу робити вирубку сухостою. А так, як ми мали тільки одну сокиру, то до
ранку по черзі нею зрубували дерева.
З Теофіпільського району на шести підводах приїхали в Білотин селяни на заготівлю лісу, і
їх поселили до нас проживати, у хаті Глиби. Нашій мамі астма все більше нагадувала про себе.
Вона постійно задихалася і працювати в лісі не могла. Люди, які заготовляли ліс,
запропонували мамі варити їм їсти. Вона погодилася і готувала їм їжу. За цю послугу вони
вивезли з лісу заготовлені нами колоди. До зими ми встигли зробити зруб хати й накрили її
очеретом, посеред хати вимурували піч, та все ж зосталися на зиму жити в хаті Глиби.
Школа
У Білотині відкрилася школа, у якій було чотири класи. По селу ходили вчителі, записувати
дітей до школи. Я теж записалася, тільки вчителька не знала, в який мене направити клас, бо
мені вже виповнилося чотирнадцять років, а я ще не вміла добре писати і читати. Та цій
грамоті ніхто мене не вчив. Коли прийшла до школи, так спитала в директора, в який мені клас
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іти навчатися. Він направив мене в перший разом з моєю меншою сестрою Стасею. Я вчилася
в першому класі два тижні, сиділа за останньою партою, поки вчителька ніяково потираючи
руки, оголосила, щоб діти зі мною не спілкувалися, бо мої батьки є ворогами нашого народу.
В класі запала гнітюча, тяжка мовчанка недовіри. Після цього вироку я, виходячи з класу,
знічев’я
подивилася
на
вчительку.
Мене дуже образила поведінка вчительки, так, що у мене з очей потекли сльози. Як вона
змогла так поступити зі мною? Всі знають, як постраждали при окупації мої рідні. Ми всю
війну допомагали, тим хто захищав нашу Батьківщину. Не жаліли себе, одні з перших в районі
почали підпільну боротьбу з ворогом. А вона – ця ненависна вчителька, гірше фашиста, так
вцілила, невірою у саме серце.
Коли вийшла з школи, так на шкільному подвір’ї зустрілася з директором школи. Він ще до
війни вчителював у нашій школі, а тепер прийшов з війни без руки. Постійно ходив в старій,
потріпаній солдатській шинелі, в чоботях з відірваними підошвами, які були скручені дротом,
та тільки в душі він, так і зостався ввічливим сільським інтелігентом. Люди в селі, його
поважали, за те, що він до людей ставився по важливо, незважаючи на вік до всіх звертався на
ви.
Він стояв біля колодязя і про щось розмовляв з шкільним сторожем дідом Тарасом і побачив,
як я заплакана вибігла з школи.
- Серединська Галя, що з вами? Постривай…
Директор школи ніколи не звертався до учнів інакше. Завжди спочатку скаже прізвище, потім
ім’я. Просто на ім’я майже ніколи не називає.
Я розгублено спинилася. Зразу не хотіла нічого говорити, але потім не витримала. З’явилась
непереможна потреба комусь негайно пожалітися, звільнитися від болю, що роздирає груди.
- Там наша вчителька… Німецька вівчарка, сказала перед всім класом, що я ворог народу – і
заплакала. Директор поклав руку на мою голову. Він всюди причому говорить строго, на
жарти усміхається рідко. Строго сказав:
- То чого ж сльози проливати? Ти ж підпільниця, з ворогом воювала, німця в полон взяла, а
тут перед якоюсь… Розкисла. – Він випрямився і лице його посіріло і чітко вимовляючи кожне
слово, сказав:
- Для вас, напевне на все життя, та й для мене , це буде наукою… Мені потрібно було
ґрунтовніше поговорити перед уроком з вчителями. Бачите Галинко, ви прийшли в школу в
дуже цікавий момент. Ви на собі відчули, нові ухвали про школу… Зараз відбувається оцей
злам, так би мовити школа переживає перехідний період. Дуже нещасний для всіх і
визначний… Як би вам сказати… Знову в школі і всюди почали шукати «ворогів народу».
Але скажу я вам, нелегко буде, але треба це пережити. Це триватиме недовго…
Він повернувся і по-старечому, невпевненою ходою, згорблений побрів до школи.
І тоді я задумалася, до чого треба затуркати людей, щоб навіть страшна війна й такі тяжкі
випробування, що випали на нашу долю, залишили нас ворогами народу. Це вже, коли стала
дорослою, так зрозуміла, що такою була людино-ненависна політика комуністичного режиму
щодо свого народу, коли шукали ворогів і серед тих, хто по-справжньому боровся з
окупантами.
Деякий час я не ходила до школи, а вчитися так хотілося. Тому знову прийшла до школи й
просила вже іншого вчителя, щоб він мене взяв у свій клас. Мене посадили за першу парту. Я
дякувала вчителеві, що він мені додатково пояснював те, чого ще не знала.
Так, і тут не дали мені вчитися. Спочатку дітей нацьковували, щоб дражнили мене „ворогом
народу ”, а потім школярики стали знущатися наді мною: рахували на моїй фуфайці латки і
творили різні каверзи, щоб мене ще більш образити. Я перестала ходити до школи, допомагала
мамі будувати хату.
А у вечері, перемивши посуд, нарвавши зілля корові, виходимо на вулицю, де на сусідньому
кутку збиралися гурт школярів.
Нас не цуралися, беруть у своє товариство. Особливо, коли грає гармошка і молодь танцює на
поляні. Ось де розпалювались пристрасті – куток на куток , вулиця на вулицю проводять
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змагання хто найкраще проспіває пісню, гарно станцює, розповість смішний анекдот. Лемент
стоїть такий, що аж у вухах лящить. Доки не почується чиєсь грізне: «Василь додому!» Це вже
тітка Горпина вирішила розігнати юрбу.
Потроху вигін стихає, босоноге військо розлітається по своїм домівкам.
Я прибігаю до хати, хапаю висячий на одвірку рушник і йду до річки мити ноги, заляпані в
болоті з зеленими від трави п’ятами. А потім заходжу до хати, тихенько щоб не розбудити
сплячих. Із глечика наливаю кухоль ще теплого молока, запалюю дерев’яну скалку і при цьому
освітлені зубрю Стасині уроки. Так я і навчилася грамоти.
Як згодом вияснилося, всю цю катавасію в школі з «ворогами народу» розіграли наші сільські
керівники: голова сільради і голова колгоспу. З району поступила директива, що потрібно
посилити боротьбу з «ворогами народу» і голова колгоспу відразу зрозумів, що ця директива,
якщо підійти розумно до її виконання, зможе вирішити йому проблеми з нехваткою робочої
сили в колгоспі.
Діти репатріантів висланих в Гулаги – табори з тридцять шостого і до сорок першого року не
мали змоги навчатися в школах, в інших учбових закладах. Діти були в комуністичному
суспільстві поза законом, вони не мали ніяких прав ні на освіту, на працю і життя. Їх постійно
цькували і натравлювали чесних комуністичних людей на цих обездолених людей, ізгоїв цього
занадто правильного суспільства будівників міфічного комунізму.
Тому, діти «ворогів народу», які не змогли вчитися до війни хотіли получити хоча б якусь
освіту після війни. Ця категорія дітей за період війни вже переросла і йти в перший клас,
сидіти за партою з малюками їм було незручно, та все ж вони хотіли наверстати те, що їм не
довелося досягти в дитинстві.
А голова колгоспу уже вирішив долю цих дітей. Маючи такий документ, як директиву по
посиленню боротьби з «ворогами народу», він вирішив, що цій категорії дітей вчитися не
обов’язково, нехай ідуть робити в колгосп. Колгоспові потрібні покірливі неосвічені раби,
ними легше управляти, а не грамотні робітники. Він звернувся з цією пропозицією до голови
сільради, який до того як його поставили на цю посаду, був комсоргом батальйону НКВС і
після поранення його комісували. І цей «патріот» відразу підтримав благі наміри свого
товариша по партії і вони вирішили заставити вчителів в школі зробити так, щоб діти «ворогів
народу» не змогли вчитися в школі. В райкомі ці дії сільської влади схвалили...

1946 рік. Державне свавілля
З осені 1946 року розпочався на Україні голод, що пройшов чорним мором аж до осені 1948
року. Причини голоду були ті ж, що й у1933 році, – це злочинна людино ненависна,
антинародна політика Сталіна, що привела до повного зубожіння і вимирання народу України.
Після війни тільки стали становитися колгоспи. Усе колгоспне майно за часи німецької
окупації було знищене. На колгоспних дворах царив хаос і розруха. Не було
сільськогосподарського реманенту і влада вирішила підняти з розрухи колгоспи за рахунок
селян. Було дозволено колгоспним керівникам конфісковувати все знаряддя і худобу у селян.
Самі селяни ставали безправними рабами колгоспу і в тяжких умовах працювали: не маючи ні
тракторів, ні коней, самі запрягалися в плуги й орали землю, та все ж виростили і зібрали
добрий урожай.
Восени 1946 року держава збільшила заготівельні норми сільськогосподарської продукції і з
колгоспної комори все забрали, а селян залишили на вимирання від голоду. Та цього
комуністичним нелюдам було замало, так вони створили продовольчі загони, які ходили по
хатам і забирали все, що було їстівного в хаті, у коморі, на полі. Ходили по городам і
дротяними щупами протикали землю, може селянин щось сховав їстівне від комуністів і
закопав в землю.
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1947 рік. ГОЛОД
. На Новий рік по всій Східній Україні, у містах і селах в хатах не світилися святково вікна,
ялинки не наряджували і колядники не співали веселих колядок. Усі вікна були завішені
чорними покривалами і перехожих на вулицях не було видно – люди приготовилися до
голодного мору. Всі продукти з цієї території України по наказу верховного командування з
Кремля були вивезені. Сатана Сталін в черговий раз вирішив знищити голодом людей на
Україні.
У Білотині проживала рідна сестра мого батька Аня. Її чоловік Іван Башинський – високий,
кремезний, красивий дядько разом із моїм батьком працювали в лісника, разом їх енкаведисти
в 1937 році заарештували і відправили в табори, і звідтіль він так і не повернувся. У них було
дві дочки-близнюки, дуже красиві дівчата. На той час їм виповнилось шістнадцять років і ще
менший був син – дев’ятирічний Петро. Тітка Аня зі своїми дітьми в 1939 році була
депортована і разом з нашою сім’єю на висилці мешкала в лісному селі Кримок Київської
області Я до них часто приходила в гості, а вони до нас і ми дружили.
Коли настав голод, їхня мати не знала, чим прогодувати своїх дітей. Ходила в Західну Україну
просити хліба, та того, що її там подавали, було мало, щоб прогодувати сім’ю. Я приносила їм
печені коржі, приготовлені з тертих жолудів, і узвар з різних трав і хвої, та вони відмовлялися
цю грубу їжу їсти. То були дуже красиві і горді дівчата. Як ми їх не
просили, щоб вони їли те, що ми їмо, бо другої їжі немає де взяти, так вони стали
протестувати. Уперто відказувались їсти, твердячи, що ми є люди і потрібно нам їсти людську
їжу, а не свинячу. Та що ми могли в ту страшну, голодну пору їм запропонувати щось краще,
якщо в самих животи до хребта присихали.
І одного сонячного морозного січневого ранку мене якесь недобре передчуття стало мучити
і я згадала, що вже два дні не ходила до Башинських. Взяла пару жолудевих коржів і побігла
до своїх товаришок. Та від голоду бігти не могла, голова паморочилась. Зрання з’їла трішки
жолудевого коржа, який закаменів в шлунку. Декілька разів падала на засніжену дорогу,
хватала задубілими руками сніг і набивала ним рот. Хотіла, щоб розталий в роті сніг зміг
трішки розмочити його. У животі була така різь, що я падала на дорозі і, від болю підігнув під
себе ноги, стогнала.
Коли добрела до їхньої хати, так помітила, що сходи на веранді припорошені снігом і на них
не видно було слідів. Значить, ніхто не виходив з хати, а їх мати ще вчора з сином пішла в
Острог просити в людей їсти.
Я з силою штовхнула плечем примерзлі до порогу двері і вони зі скрипом відчинилися.
Окликнула, хто в хаті є, так, щоб озвалися. Та ніхто не відповів. Зайшла в середину і в мороці
спочатку нічого не могла розгледіти. Підійшла до вікна і зірвала покривало, яким було воно
завішеним. Сонячне світло ярким снопом увірвалося в темне приміщення. І я побачила, що на
ліжку, обнявшись, окутані ковдрами лежали дві сестрички. Я спочатку подумала, що вони
сплять, та в них були при відкриті очі і зіниці завмерло дивилися в одну точку. Мене пройняв
озноб. Я торкнулася своєю рукою до лиця однієї, а воно вже віддало мертвим холодом.
Зрозуміла, що вони вже мертві. Мені стало страшно і я не пам’ятаю, як вискочила з хати і
стала кричати, звати людей:
– Людоньки! Людоньки! У Башинських близнючки померли!
А люди, начебто вже знали про це горе, зі всіх сторін стали сходитись до хати Башинських.
Під’їхала підвода на якій вивозили померлих на кладовище. І тут в кінці вулиці появилася їхня
мама. Вона бігла по дорозі простоволоса і голосила на все село, а за нею біг її син.
Винесли з хати тіла дівчаток і поклали на віз. А вони були такі неземне красиві і на їх білих
обличчях не танув іній, а переливався і блищав на сонці.
Мати впала на них і голосила в розпачі, а потім піднялася зі спокійним видом витягнула з
мішка кусочки хліба і картоплю і протягувала своїм дівчаткам:
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– Донечки мої, я вам хлібчика принесла і картопельки. Добрі люди дали, їжте донечки мої
дорогенькі.
Її чорні, красиві коси на очах у людей посивіли. Вона втратила розум...
Тітка Аня прожила ще довге життя і до останнього дня ходила по селам і містам просила хліба
і носила на могилу своїм дітям...
-----Я згадую, як весною 1947 року, одного весняного сонячного дня, мама пішла зранку з
Марусею в колгосп працювати, а мене оставила з Стасею вдома, щоб ми чогось приготовили
їстівного на вечерю. Ми зрання ходила зі Стасею на картопляне поле збирати торішню
перемерзлу картоплю, а в лісі назбирали жолуддя, і все це товкли, ліпили й пекли з цього тіста
млинці. Вони хоч з дуже невибагливим смаком, прісні без жиру і солі, та все ж якийсь наїдок.
Тільки їсти ці млинці потрібно маленькими шматочками, добре пережовуваючи, щоб не
забився шлунок.
Напекли ціле горнятко млинців, і я поставила його на столі, обгорнувши рядном, щоб не
захололи. Залізли на теплу піч і стали дожидатися, коли наші рідні прийдуть з роботи.
Як тут відкрилися двері і в хату ледве протиснувся здоровенний дядько з розпухлим тілом.
Він на мене навіть не глянув, а ледве переставляючи величезні набряклі ноги, дотягнувся до
стола, обняв одною рукою горнятко і товстими розпухлими пальцями став доставати млинці.
Не жуючи, ковтав їх. Жувати він не міг тому, що зубів в роті не було, а з ясен текла кров. Я
підбігла до нього, стала видирати з його рук горнятко і кричала:
– Дядьку! Не їжте, ви ж помрете!
А дядько вчепився за горнятко і не відпустив його поки не з’їв усіх млинців. Потім мутним
поглядом обвів по хаті і посунув на вихід. Дійшовши до річки, упав на березі й помер. А по
селі їздила підвода, на яку вантажили трупи померлих від голоду людей і їх хоронили на
сільському цвинтарі.
Наш край після війни врятувало від вимирання тільки те, що він межував із західними
районами України, де ще не встигла більшовицька колективізація реквізувати у селян їхнє
майно і сільськогосподарську продукцію, а ще немаловажну роль в цьому зіграли українські
націоналісти (бандерівці), які захищаючи свій народ, знищували сталінських деспотів –
енкаведистів і їх комбідівські продзагони, тому у цих районах голодного мору не було. Люди,
які проживали у Східній Україні, їхали на Західну Україну, щоб там обміняти, або випросити
чого не будь їстівного.
Ми з мамою в неділю ходили в Острог міняти на харчі все, що мало якусь цінність. Уже під
кінець зими 1947 року, коли й міняти нічого не було, ми з сестрами ходили по селам
Острозького району і просили їсти. І люди, дай їм Бог здоров’ячка, допомагали чим могли:
давали хто кусень хліба, картоплину, бурячка, і це рятувало нас від голодної смерті.
У 1947 голодному році в сільраду прийшла рознарядка відправити молодих хлопців і дівчат
на роботи в шахти Донбасу. Викликали в сільраду мою старшу сестру Марію і хотіли її
відправити на Донбас. Та вона стала відмовлятися від поїздки, бо ходили чутки, що на шахтах
багато людей гинуло від голоду, каторжної праці й аварій. Її попередили, якщо вона буде
відмовлятися їхати працювати на шахту, то її насильно відправлять в Донбас. А в нас не було в
що її одягнути і дати їсти з собою на дорогу. Тому вона, як і при німцях, які хотіли відправити
її на роботи у Німеччину, пішла у Славуту порадитися з Полькевичем, що їй в цій ситуації
робити.
Полькевич влаштував Марію на роботу в артіль ім. Куйбишева, а нам порадив втікати із села,
бо людей ця влада в селі в рабстві замордує. Та мама не погодилася іти із села, тільки хату
побудували й життя трохи стало налагоджуватися…
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О село... Це як первісний лад, з якого боку ти при бажанні можеш перенестися знову в
цивілізацію. Це неначе розріз земного часу, перед тобою постає якесь давнє стійбище в
очеретах, і цей живий ідол – єдине в маєтності господаря корова та кінь, на яких моляться. І
все серед піщаних порослих бур’янами полів, наступаючих з різних сторін лісів, ніби справді в
біблейські часи...

1948 рік. Рішення парткому
Швидко пролетіли три повоєнні роки в постійних турботах й у тяжкій праці на колгоспних
полях. Вчора кагатували картоплю. А надвечір, коли сонце покотилося за ліс, втомлена, та у
піднесеному стані з почуттям добре виконаної роботи я поверталася додому. Бабине літо
проносило останні нитки павутиння. Я на якусь мить замилувалася вечірнім осіннім лісом,
його тишею, мені показалося що він впав у сплячку.
Люди не скаржилися на мене – працювала так, що аж сорочка прилипала до плечей. Бо вже
я така зроду: коли мені доручали якесь діло, - в нитку витягнуся, а зроблю на совість.
Я добре працювала в колгоспі, постійно перевиконувала норми. Та й люди бачили, з яким
ентузіазмом я бралася до будь-якої роботи, гуртувалися біля мене. Цю мою здатність своїм
прикладом заохочувати людей до роботи запримітили в правлінні колгоспу, хотіли призначити
мене ланковою, та не судилося цьому статися....
Наша ланка змагалася з сусідньою по виконанню завдань, і скільки в ланках колгоспники
заробляли трудоднів. А ланкою - суперницею керувала дочка бухгалтера колгоспу і мало того,
що їм постійно приписували трудодні, ми все рівно їх переганяли в змаганні. І на Перше
травня нашій ланці, як передовій, для всіх її працівників вручили цінні подарунки. Мені
подарили ситцеву сукню. Та після свята, проти нашої ланки бухгалтер настроїв весь колгосп.
Заздрість - то іржа душі людської. Заздрість не любить чужих радощів. При них вона
нишкне і лютує. Коли ж якась прикрість затьмарить людське чоло – вона святкує. І це свято
для неї прийшло…
Всю нашу родину викликали у вечері на партійне засідання в сільраду. На це зібрання з
району приїхав на старому, потріпаному з війни американському «джипі» партійний
інструктор. Крім нас ще прийшли дві сім’ї з колишніх репатріантів. Відразу зрозуміли, що
нічого доброго цей виклик для нас не віщує.
Моя родина чекали на дворі, щулячись від гострого холодного вітру. Нас не кликали, і
тривога від невідомості ще більше нас знесилювала. Ми з подивом виявили, що ще ніколи так
в житті не боялися. Що ці партійні, у сільраді там вирішують? Навіть коли нас перед війною
відправляли на висилку, так тоді не було такого страху, як тепер. На партійному зібранні були
усі свої, сільські, з якими ми прожили все життя.
Втомившись від чекання, я зайшла під навіс, куди дід Степан затяг воза, і легко
підскочивши, сіла збоку на варцабу, звісивши ноги, Але знову зіскочила на землю і пересіла на
похилену голоблю.
Нетерплячка знемагала мене, хоч я стала боятися тієї миті, коли нас покличуть на те зібрання
в сільраду. Мене аж у жар кинуло: помислив, що може статися? Я добре знала, на що здібні ці
- «свої» сільські партійці. Щоб вгодити своїм начальникам, вони здатні навіть своїх рідних
відправити по етапу на висилку, в табори.
На ганок з сільради вийшла моложава секретарка і підійшла до мами, пильно дивлячись крізь
окуляри на неї.
- Ганно! Забирай своїх дітей і йди, тебе викликають на правління.
Мама нервово, швидко схопила нас за руки і потягнула у будівлю.
На партійному зібранні колгоспу вирішили: щоб не будувати комору для зберігання збіжжя,
віддати під ці потреби нашу хату, а нас, як репресованих, поселити проживати в колишньому
колгоспному курнику, який хотіли перед цим рішенням розвалити, як будівлю, яка відслужила
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свій вік. Мама зі мною ходила в сільраду й просила голову сільради, щоб скасував це рішення,
бо ми побудували хату на землі, яка споконвіку була наша, а батьківську хату німці спалили
тому, що в ній знайшли притулок партизани. Голова сільради пробурчав: якщо ми будемо йти
проти рішення сільради, то доведеться нас вислати в табори.
Ой каверзна штука – ота доля! Як її заманеться, так вона крутить тобою. Оце дивишся
ніби ж і людина тямуща і роботяща – на всі руки майстер, а вона ним кидає, як іграшкою.
Кому сказати про це, з ким поділитися своїми думками, кому пожалітися? Ми йшли додому й
по дорозі плакали, так нам було гірко за цю несправедливість. Вирішили розібрати свою хату
й виїхати із села.
Образа, огида до людей, які можуть отак собі, знічев’я, скалічити долю людини, навіть не
озирнутися, не згадати, що ці люди, яких тепер пресує влада, всю війну, коли ця влада
валилася, як на глиняних ногах, рискуючи своїм життям захищали цю владу.
Як з’ясувалося, пророкування Полькевича здійснилося. Партійне керівництво від своєї
дурості й відчуття вседозволеності могло безкарно знищити й розтоптати всіх, хто за їхніми
ідеологічними мірками не відповідав нормам сталінської моралі.

Переїзд
Як тільки ми прийшли із сільради додому, я стала збиратися в дорогу. Взяла з собою пачку
облігацій, що нам видавали замість зарплати в колгоспі, й пішла пішком до Славути...
Невеличке районне містечко, воно зустрічало мене короткими гудками паровозів і довгими,
густими, призивними -заводськими. Місто мене напоїло, якимсь особливим повітрям спокою,
огорнуло незвично лагідною тишею і повело мене стежками мого дитинства на берег
тихоплинної річки Горинь. Його зелені береги, мальовничі кручі ваблять мене розслабитися,
упасти на жовто-голубий килим польових квітів і забути про всі злигодні життя, слухати тиху
музику ріки, умиротворяюче гудіння бджіл, сюрчання моторних коників. Сіла на березі і
відразу збудило давно забуті радощі й печалі, хотілося засміятися безжурним дитячим сміхом,
а як згадала війну, загиблих близьких і рідних, так заплакала невтішними слізьми...
Зайшла до Полькевича на роботу, про все йому розповіла, й він мені порадив звернутися за
допомогою до колишнього командира партизанського загону, який приймає відвідувачів у
своєму кабінеті в райкомі. Переночувала в хаті Полькевича, а вранці бабця мене нагодувала і
давала настанови куди мені йти, і як себе потрібно вести, щоб вирішити мої проблеми
Я відразу пішла в райком на прийом до колишнього командира партизанського з’єднання
А.З.Одухи. Зайшла у прийомну, де понад стіною стояли рядком стільці для відвідувачів. За
столом сиділа молода, розмальована секретарка.
- Я воювала у партизанському загоні Одухи. Мені потрібно негайно з ним зустрітися.
Жінка з байдужим виразом обличчя сказала спроквола, грасуючи літеру «р».
- Антон Захарович зараз зайнятий.
Вона стала незрушно на порозі кабінету, навіть не збираючись запросити мене присісти на
стілець.
- Вибачте, але...
Я розгублено тупцялася на місці. Секретарка глянула здивовано і сказала з легким
роздратуванням:
- Прошу, зайдіть через годину.
І спокійно, з ледь прихованою зверхністю зачинила переді мною двері.
Шалена лють охопила мене. «Як вона зі мною повелась? А я, як мала дитинка перед цією
крашеною повією, двох слів не зуміла склеїти. От я селючка нещасна».
Цілу годину я блукала по березі озера. Трохи заспокоїлась. Ніби аж легше стало. Набралася
рішучості і знову зайшла до приймальні.
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Секретарка, як і допіру, глянула на мене, але, зустрівшись із моїм поглядом, чомусь непомітно
знітилась, і щось покірне з’явилося у виразі її обличчя. Вона стиха сказала:
- Прошу, заходьте, Антон Захарович на вас чекає.
У просторому кабінеті, було тепло, пахло дорогими парфумами. На стінах розвішані
портрети керівників держави.
Я спочатку не змогла впізнати, свого командира партизанського загону. За масивним
канцелярським столом сидів гладенько виголений в дорогому костюмі чиновник, який
байдужим поглядом ковзнув по мені і спитав.
- Дівчинко, що тобі треба?
Я збивчиво стала йому говорити, нагадувала про його обіцянку надати матеріальну допомогу
нашій сім’ї, яка всю війну допомагала його партизанському загонові виконувати бойові
завдання, нагадала про спалену хату і загиблу бабцю. Він мене вислухав і непомітно оглянув
мене з ніг до голови, витримав деяку паузу, мабуть вирішуючи для себе, як повестися зі мною.
Сказав, що пам’ятає мене і постарається допомогти у вирішенні нашої проблеми і допоможе
у побудові для нас житла у Славуті.
Стурбовано поглянув на годинника і сказав, що він вже спізнюється на засідання в райкомі.
На цьому він дав зрозуміти, що моя аудієнція закінчилася...
Затим я зайшла в банк перевірити облігації. Може якраз, щось виграю, постійно свердлила в
голові надія.
І ось – радість!
На одну облігацію випав виграш п’ятдесят рублів. То була для мене на той час величезна
сума грошей, за яку ми зможемо вирішити проблему перевезення майна в Славуту.
На ці гроші, Полькевич виписав у артілі трактор, і я поїхала на ньому в Білотин. Та коли
під’їхали до нашої хати, то побачили одні руїни: на місці хати тільки стирчав димар печі, з
якого
курився
димок,
а
біля
неї
стояла
мама
й
щось
варила.
Хату розвалили колгоспники за рішенням голови колгоспу. Вже колгоспу й під комору вона
стала не потрібна...
Я пішла в сільраду просити, щоб видали нашій родині якісь документи, які могли б
засвідчити наші особи як громадян держави, у якій ми стали ізгоями. О Боже, і цього разу з
нами повелися, як із худобою. Виявилося, що ми не маємо ніяких людських прав взагалі.
Голова сільради категорично мені відмовив і сказав, що тим, хто хоче втекти з колгоспу, ніякі
документи на руки не видаються, а про втікачів сповіщають в органи НКВС.
Після сільради звернулася до голови колгоспу з проханням, щоб він послав колгоспників
допомогти нам навантажити на трактор будівельний матеріал, який лишився від нашої хати.
Та голова колгоспу сказав, що в нього вільних від роботи людей немає й нічим допомогти нам
він не в змозі.
- Атож. – погодилася я і мовчки кивнула головою, бо, здавалося як щось стисло мені горло,
а перед очима потуманіло-попливло...
Як тільки я вийшла з кабінету а в коридорі на мене чекав їздовий, з яким працювала в
колгоспі. То був підстаркуватий дядько, у нього німці живцем спалили в селі Комини всю
сім’ю, а він у той час заготовляв дрова в лісі і тому зостався живий. Так він мені сказав:
– Доцю, не проси в цих злиднів нічого, до твого двору пішла уся ланка, в якій ти
працювала, щоб допомогти зібратися вам у дорогу.
Від цих слів мені стало на душі так легко і радісно водночас, що я розридалася, обійняла,
поцілувала дядька. Значить не всі люди зачерствіли душею і хочуть нам допомогти. Я побігла
до руїн рідної домівки, де пройшло моє нещасне дитинство, сповнене безвиході й трагізму. З
щемом серця полишаємо рідне село.
Люди допомогли нам погрузити на причеп трактора, все, що зосталося від нашої хати. Сусіди
по зносили для нас в дорогу, хто, що зміг – картоплю, зерно, різну огородину, хліб. Зверху на
колоди поклали клунки з одягом, постіль, посуд, тапчани, ліжка, табуретки – все що змогло би
пригодитися нам для проживання в місті. Ми попрощалися, пообнімалися з сельчанами і
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залізли на причеп, вмостилися зручніше на ковдрах. Трактор пирхнув димом і не квапливо
потягнув тяжко навантажений причеп на дорогу.
Ми хоч і були втомлені, але з цікавістю розглядали все навкруги, начебто цю місцевість
бачили вперше. Довкруги дороги сріблиться порослі схили дикою травою-митлицею, такою
гладенькою і ласкавою, аж погладити її хочеться і жовтими плямами розкидані зарослі
безсмертника. Прощавайте, глинища і яруги, і ви, старезні верби понад дорогою, де можна
було погомоніти з однолітками про всякі дитячі тайнощі, а іншим разом і наревітися, якщо
завдано тобі якоїсь, аж надто пекучої кривди…
Мама була дуже знервована і час від часу хрестилася, стиха промовляючи молитву. Важка,
розслаблююча туга холодною млявістю розійшлася по всьому тілу, болісно стиснула серце. На
якусь хвилинку вона навіть завагалася: а може б краще повернутися до рідного села? Там у неї
зостається все рідне, близьке. Тут лежать поховані її батьки, ця земля, рясно полита потом її
родиною, тут проживають її односельці, які вже стали для неї близькими і в тяжку хвилину
завжди допомагали її вижити. Та в пам’яті постали неприємно звужені холодні, надмірні очі
членів сільради і в неї відразу щезло бажання зоставатися у селі.
Чи знали ми тоді, що в такій ситуації в той час опинився весь народ України, пригноблений
тиранією комуністичної диктатури?!
Прощавай, Білотинщина! Хоч, як щемить на душі, та все намагаємося не показувати цього
один перед одним. Хто знає, що нас чекає в Славуті…

Місто

В

осени 1948 року ми переїхали жити до Славути. Нам виділили земельну ділянку для
будівництва житла по вулиці Горького, де вже було збудовано декілька будинків. То
був район Мокроволі – заболочена місцина Славути, яку перетинала кам’яна дорога на
Острог. По обидва боки шляху стояли будинки, ще була заселена вулиця Шевченка.
Пригнала нас крайність проживати у місті і мені, так хотілося хоча б на мить попасти у моє
рідне село і я вже нудьгувала за ним. Ніби зараз чую: прогуркотів по білотинському шляху віз,
запахло сіном, почали вигонити корів на вулицю, люди гомонять...
Ми почали будувати будинок, а самі жили у сараї, збитого з дощок, які привезли з Білотина і
накрили його старою покрівельною бляхою. Та жити у місті не було за що: не було грошей і
той невеличкий запас продуктів, які ми привезли з собою, як ми його не економили
помаленьку танув. Мама металася всюди в пошуках роботи, щоб прокормити дітей. Марію дядько Полькевич пристроїв на мебельну фабрику працювати прибиральницею, та на її
жебрацьку зарплатню, їй і самій, було проблематично прожити. А маму на підприємство не
брали на роботу, тому що хвора і документів ніяких. Кидалася з однієї економії, в іншу –
марно. Дають заробити, аби курка з голоду не здохла, от і все. А то мовляв , викручуйся,
людино добра, як зможеш.
Еге викручуйся! Після війни кругом розруха і голод. Тут скоріше душу в мотузок скрутиш,
аніж прогодуєш сім’ю. Я іще терпіла ці злидні, а меншій Стасі було дев’ять років, а вона така
була худа і від постійного голоду змучена. Мама, як тільки приходить з міста, так Стася
вибігає її назустріч із надією і мольбою.
- Мама гостинець принесла!
А в мами на віях закипає сльоза і опускає голову. Вона нічого не змогла принести їстівного.
Мама обніме її…
- Моя хороша... Гостинці тільки маленьким дають, - припаде щокою до змарнілого її
личка. – А ти ж у мене вже доросла, розумниця ти моя. - Як матері було дивитися на своє
дитятко, яке ледь-ледь животіє від голоду.
Та як нам скрутно не жилося, а ми все ж спромоглися побудувати хату.
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А допомоги від командира партизанського загону так і не дочекалися, він про дану ним
обіцянку забезпечити нас житлом після війни не виконав, хоча після мене і мама ходила до
нього просити, щоб він зміг посприяти в цьому питанні. Та Бог йому суддя...
Легко жити на світі людям певним себе, переконаним у своїй винятковості. У кожному разі
вони не страждають від різних комплексів. Вони проходять по життю переможцями, нічим не
ризикуючи, нічим не віддаючи... А ми – нібито комахи, з якими не рахуються оті Одухи. Але
ж як нам, таким-от, зараз трудно...
Вулицями ходили агітатори й просили людей приходити працювати на будівництві
склозаводу. І я вирішила йти туди працювати, бо там на роботу приймали без пред’явлення
паспорта. Коли прийшла влаштовуватися на працю, то в старенькому сараї з дірявою стріхою,
у лісі, знаходилася контора заводу. Мене записали в бригаду на розчистку від лісових заростів
майдану під майбутній завод, а потім рили котлован під фундамент гути. Побудували піч, а
для варки скла – ванну. В печі спалювали торф, що видобували біля заводу у торфокопальні.
Тільки торф вже копали не радянські військовополонені, а більше трьох сотень німців
військовополонених, яких кормили краще, чим наших робітників на заводі .
Коли зварили перше скло, мене поставили віднощицею скловиробів від печі до леєру, і на цій
роботі я проробила шістнадцять років.
На дворі знову наступає весна. Відлига. Сніг, який накопичується за зиму на полях, балках,
ярах, підігрітий ласкавими, весняними променями сонця, танув і, перетворюючись у воду,
веселими струмочками і бурхливими потоками бігла до річки Горинь, яка наповнюючись
виходила з берегів, затоплюючи не тільки луги і поля, але і частину міста.
Коли на річці з величезною силою тріскався і зрушувався у плав лід, так багато мешканців
міста приходили на набережну полюбуватися вражаючим видовищем.
Великі крижані брили вдавлювали невеличкі криги трощили їх або перевертали. Деяким
малим кригам вдавалося видертися на свого кривдника, і тоді вони вже в ролі пасажира
продовжували свою подорож до повного танення.
Підмиті швидкою водою береги з гуркотом усувалися у воду, здіймаючи велику каламутну
хвилю разом з деревами, кущами, сиротливо махаючи голими гіляками, як прощаються з
рідними і продовжують подальше дрейфувати допоки не застрягнуть десь на мілині,
створюючи затори на річці.
І як тільки підсохне дорога, я вже всім своїм єством готовлюся до поїздки у рідне село. Я так
скучила і так хотілося, хоч на хвильку попасти у своє дитинство.
Зрідка, як підвернеться нагода у вихідний день, зранку іду на автобусну станцію, звідки
відправлявся грузовик на Білотин. То був єдиний пасажирський транспорт на село, і на ньому
їду на свою батьківщину.
Добре тому повертатися до рідних країв, у кого щасливо склалося життя, і гірко людині з
трудною долею. Біль споминів ятритиме душу, гнатиме далі від іще свіжих могил...
Коли приїжджаю з міста в рідне село, щоб спокійно озирнутися довкола, заглянути у свою
душу, бо інакше вона, та душа, збідніє на добро. І все ж не жалкую, що приїхала сюди. Щем
зустрічі з минулим очистить твою душу від намулу швидкоплинного життя. Щоб душа не
зачерствіла, потрібно не забувати про маленький клаптик на землі із росяними світанками, та
задумливими вечорами - це те царство, що зветься країною дитинства.
Станіслав Аксаверович Полькевич - так і працював постійно начальником пилорами
артілі ім. Куйбишева в Славуті і в 1966 році на залізничній станції при виконанні своїх
службових обов’язків трагічно загинув.
Моя мама, Ганна Аксаверівна - постійно хворіла й не могла працювати, і в січні 1972 році
померла у віці вісімдесяти років, так і не дочекавшись від держави, хоча б якогось пенсійного
забезпечення, навіть по старості.
Моя старша сестра Марія - працювала до самої пенсії на Славутському ремонтномеханічному заводі і померла в 2002 році.
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Молодша сестра Стася - закінчила восьмирічну школу, працювала інструктором по
навчанню шоферів в Славутської автошколі, секретарем комсомолу району, закінчила
педагогічний інститут, одружилася і переїхала в Молдавію, де працювала вчителем. Вийшла
на пенсію, хворіла і в 2009 році померла.
«Я зла на тих людей не тримаю, які створювали нелюдські умови існування для мене й моїх
близьких та знущалися над нами. То були бездумні виконавці волі комуністичної партійної
номенклатури, що будь-якою ціною хотіла тримати в рабстві весь радянський народ. Ця влада,
яка довгий час проводила політику геноциду щодо свого народу, знищила десятки мільйонів
безвинних людей, мусить бути проклята людством, щоб ніколи не змогла відродитися…»

Лагуцька (Серединська) Галина Іванівна. Фото 1949 р.
Народилася 01.01.1932р. Померла – 25.08.2013р.
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Серединська Марія Іванівна.
Фото 1949 р.

Стан (Серединська) Анастасія Іванівна
Фото 1954 р.
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Сестри Стася і Галя. Фото 1951 р.

Полькевич Станіслав Аксаверович зі своїм сином Гариком. Фото 1966 р.
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Сімейна фотографія 1955 р. Сидять зліва направо:
Марія зі своєю донькою Галиною,
мама – Ганна Аксаверівна, Галя зі своїм сином Казимиром
(автором цієї повісті).
Стоять вгорі: сестра Стася, справа стоїть Олександр – чоловік Галі.

Мої тато і мама фото 1956року
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Мій батько Лагуцький Олександр Степанович, мама Галина Іванівна і я –старший син
Казимир. 9 травня 2007 р.

144

Мої батьки фото 2011року

Мама і тато відвідали місця де проживала родина Серединських, біля села Білотин, на цьому
місці до 1948року стояла їхня хата.
Фото 2012року
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Казимир Шептицький з своїми доньками Людмилою і Наташею
Фото 25. 08. 2014р
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Моя найменша доця Світланка. Фото 24.12.2014р.

Станіслав Лагуцький – молодший син Галини Іванівни
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Село Білотин. Пам’ятник загиблим односельчанам в годи ВВ війни на фото: Олександр
Степанович, Казимир, Галина Іванівна, Станіслав. фото 2012році
Про автора:
Шептицький (Лагуцький) Казимир Олександрович
народився 25 серпня 1954 року в місті Славуті Хмельницькій області в
сім’ї робітників. Навчався в Славутській восьмирічній школі № 6, а після
закінчення школи – в професійно-технічному училищі міста
Червоноармійська Рівненської області, отримав спеціальність слюсарремонтник.
03.11.1972 р. – 23.11.1974 р. Строкова військова служба в
Чехословаччині, війська КДБ, дизеліст-електромеханік.
1974 – 1976 р.р. Працював на Славутському ремонтномеханічному заводі, моторний цех.
1976 – 1977 р.р. Військова служба. Ракетні війська
стратегічного призначення. (РВСП) Навчання в школі
прапорщиків по спеціальності автомеханік, м. Котовськ
Одеської області.
1977 – 1984 р.р. Військова служба у
Славутському полку РВСП на посадах автотехніка батареї, начальник служби ГСМ,
командира взводу, техніка-ракетчика, старшина
батареї.
У жовтні 1979 р. при перевірки автомобільної
техніки авто службою РВСП шостій батареї
Славутського полку РВСП було присвоєно
звання кращої батареї по експлуатації і обслуговування
автотракторної техніки у ракетних військах стратегічного
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призначення Радянського Союзу. Автотехніком шостої батареї на той час був гвардії
прапорщик Лагуцький К.О.
У 1980 р. закінчив екстерном Харківське вище автомобільне військове училище.
1984 – 1992 р.р. Військова служба ВМФ. Камчатка. Тихоокеанський флот: командир бойової
частини БЧ-5 ракетного катера, начальник корпусного цеху судноремонтного заводу ракетних
кораблів.
1984 – 1989 р.р. Навчався в університеті марксизму-ленінізму, економічний факультет, м.
Петропавловськ-Камчатський.
1985 – 1990 р.р. Парторг військового судноремонтного заводу по ремонту ракетних кораблів.
Неодноразово на партконференціях висловлював
своє критичне ставлення щодо потурання з боку
командування і партійних органів флотилії
командирам кораблів, які віддавали накази своїм
підлеглим
виливати
в
море
відпрацьовані
нафтопродукти, що призводило до забруднення
акваторії Авачинської бухти. В листопаді 1990 року
на партконференції Камчатської флотилії виступив
проти існуючого комуністичного режиму і подав
пропозицію на 28 з’їзді КПРС - відмінити в статуті
КПРС, у пункті „Демократичний централізм”,
підпункт «безвідмовне підкорення нижчестоящих
органів перед вищими ”, що суперечило основним
нормам демократії і нав’язувало нашому народові
безоглядну диктатуру „генсека ” комуністичної
партії. Після цього демаршу на партконференції я
призупинив
діяльність
первинної
партійної
організації на військовому ремонтному заводі, за що,
при перевороті ГКЧП, який на щастя для мене, не
відбувся - потрапив у „розстрільний” список, що
склав секретар Камчатського обкому партії товариш
Качин, для першочергового знищення тих людей, які
в той момент могли протистояти антидемократичним
діям комуністичної диктатури. Після провалу ГКЧП ці списки потрапили до органів КДБ і
були показані по центральному телебаченню Радянського Союзу.
1992 – 1994 рр. Військова служба в Збройних силах України, у Славутській мотострілковій
дивізії, на посаді командира танкового взводу.
З 1994 року військовий пенсіонер.
Після звільнення в запас з Збройних сил у 1994 році настав тяжкий період не тільки для мене,
але й для всього українського народу, коли розкрадання нашими можновладцями України
досягнуло апогею: вони за короткий час української незалежності знищили нашу економіку й
зробили весь український люд жебраками. Такий занепад економіки й спад морального духу
народу, який зневірився в правовій силі закону держави, призвів до вимирання нашої нації.
Для того щоб зменшити вплив цього життєвого дискомфорту на той час, мені довелося
важко працювати. Моїм дітям після закінчення школи хотілося дати добру освіту, а для цього
потрібні великі кошти, та за військову пенсію, якої не вистачало навіть на прожиття, про це й
годі було думати.
Я купив старенький колісний трактор, відремонтував його й орав людські земельні ділянки,
вивозив на замовлення різні матеріали, та все ж коштів не вистачало, тому довелося їздити на
заробітки в Москву, і чотири роки працював у Чехії на різних підприємствах.
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Мої діти: Людмила і Наталя закінчили вищі учбові заклади,
народження - вчиться в школі.

а Світланка 2008 року

---На території військового містечка м. Славути в роки війни був розташований німцями
концтабір Гросслазарет Славута № 301” для радянських військовополонених, а на полі, за
казармами, поховано 150000 військовополонених і 12 тисяч розстріляних євреїв. Поле Пам’яті
є одне із самих найбільших кладовищ Другої світової війни на теренах України.
Вшанувати пам’ять загиблих і побудувати Меморіал було моєю давньою мрією, та скільки я
не звертався до місцевої влади, вона нічим мені не допомогла. Я зібрав однодумців і подав
пропозицію створити Благодійний фонд „Пам’ять нащадкам ”.
07.04.2005 року Благодійний фонд Хмельницької області «Пам’ять нащадкам» пройшов
реєстрацію в управлінні юстиції Хмельницької області. Мета Фонду: відновлення й
благоустрій історичних та культурних пам’яток, а також облаштування, упорядкування та
догляд за Меморіалом „Пол’я Пам’яті. ” Президентом фонду був обраний я – Казимир
Шептицький.
Фонд займався створенням організаційно-правових і економічних умов для будівництва і
благоустрою Меморіального комплексу „Пол’я Пам’яті”. В цій справі мені допомагав мій
товариш Василь Гапонюк
Доглядали за могилами, прибирали сміття, робили обрізку дерев й посадку саджанців
червоного дуба, берези. Допомагали нам в цій роботі школярі і вчителі славутських шкіл, а
також ми проводили в школах заняття з історії нашого краю та патріотичного виховання
молоді.
Член Фонду Кравчук Світлана Миколаївна, керівник краєзнавчого шкільного музею в м.
Нетішині, з допомогою вчителів і школярів школи створила документальний фільм
„Гросслазарет – Славута №301, STALAGER №357.”
Фонд співпрацює з скульптором – художником Лелях Світланою Мефодіївною, яка
виготовила на наше замовлення проект – макет над дорожнього пам’ятника – стели для
меморіального комплексу „Поля Пам’яті, який чиновникам нашим міським і з Міністерства
культури сподобався, та фінансувати будівництво вони відмовилися.
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Фонд постійно працює, щодо інформаційного висвітлення проблеми побудови
меморіального комплексу „Поля Пам’яті ”. Фонд звернувся до президентів 15 держав
колишнього Радянського Союзу, а також до президентів держав Німеччини, Чехії, Польщі,
стосовно надання благодійної допомоги на будівництво Меморіального комплексу „Поля
Пам’яті”. Ці звернення, які ми відправляли бандероллю, складалися з сто сорока п’яти
стандартних листів, у яких висвітлювалася вся робота і документація Благодійного фонду
«Пам’ять нащадкам», розповідь і документація про концтабір «Гросслазарет – Славута №
301», а також звернення від ветеранів і місцевих громадських організацій.
Благодійний фонд розпочав будівництво меморіального комплексу «Поле Пам’яті» за власні
кошти, щоб на ці могили, доволі уже забуті, привернути увагу громадськості
Два роки російське консульство перевіряло наш Фонд і обіцяло надати матеріальну
допомогу від Росії на розбудову Меморіалу. Та допомоги ще до публікації цієї книги ми від
них так і не дочекалися. З весни 2005 року чотири рази я звертався до Президента України, у
Верховну Раду. Та тільки вони нічого не рішали. Три дні сидів у приймальній Кабінеті
Міністрів України, очікував на зустріч з прем’єр-міністром. І як тільки моя черга підійшла,
секретар у приймальні запросила мене до телефону і попередила, що я можу розмовляти з
прем’єр-міністром не більше п’яти хвилин. Я швидко старався розповісти про проблему Поля
Пам’яті і Юлія Володимирівна Тимошенко подякувала мене за мою громадську позицію і
сказала, щоб я оставив всі документи по цій справі у секретаря.
І справа зрушила з місця. Через дві неділі після моєї аудієнції з прем’єр-міністром в Славуту
приїхала з Криму археологічна експедиція і міжвідомча комісія Кабінету Міністрів і стали
робити розкопки на кладовищі концтабору, яке зараз іменується «Полем Пам’яті». Вони
встановили, що на цьому полі дійсно існує масове захоронення людей. Коли розкопали
декілька траншей, то там у тридцять рядів і більше лежали зрослі у суцільну грудку людські
скелети. Уряд виділив кошти на будівництво Меморіалу. Та ці кошти не надійшли на рахунок
Благодійного Фонду „Пам’ять нащадкам ”, який розробив технічну документацію й проект
Меморіалу, і вся ця організаційна робота робилася за власні кошти членів Фонду.
З того часу як тільки Кабмін виділив кошти на будівництво Меморіалу «Поля Пам’яті», ми
відчули з боку місцевої влади негласний саботаж і несприятливе ставлення до Фонду.
Державна міжвідомча комісія в справах увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій
відтіснила Фонд від обов’язків і робіт, які виконував він на „Полі Пам’яті. ” Ця комісія
найняла київського архітектора для будівництва Меморіалу, а місцева влада підключила своїх
родичів до будівництва, і почали освоювати кошти, тільки в їхніх діях більше проглядалися
корисні мотиви, щоб створити показову виставу, як місцева влада стала ініціатором
будівництва Меморіалу, якого так і не збудували й коштів, що виділила держава на
будівництво, не стало.
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Меморіальний комплекс «Поле Пам’яті» на колишньому кладовищі
«Гросслазарет – Славута№301», де загинуло 150 тисяч військовополонених
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концтабору

Поле Пам’яті. Мої рідні і друзі прийшли вшанувати пам'ять загиблим у концтаборі
Грослазарет-Славута№301

.

Поле Пам’яті пере захоронення військовополонених
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Моя мама, Лагуцька (Серединська) Галина Іванівна, мені ще з дитячих років повідала про
своє життя, про своє безрадісне і тяжке дитинство. З того часу я став замислюватися, як так
сталося, що комуністична партія, про яку нам пропагандисти вбивали в голову ще з дитинства,
це найсправедливіша влада у світі, яка піклується, щоб люди жили у світлому майбутньому,
стала узурпатором і тримала в рабстві весь великий радянський народ. Тепер коли розвалилася
комуністична диктаторська імперія, людство зрозуміло, яку підлу роль може зіграти з будьяким народом диктаторський режим.
На основі розповідей моєї мами про її дитинство, а також опитування свідків цих трагічних
подій я вирішив написати художньо-публіцистичну повість про життя моїх земляків у ту
тяжку і незрозумілу для нашого сучасного розуму пору, яку назвав „Сповідь про життя ”.

Моя мама ‐ Галина Іванівна Лагуцька
(Серединська) померла 25 серпня 2013 року.
Вона прожила тяжке життя, нехай спочиває з
Богом...

Мій батько
На завершальному етапі, повість була б незакінченою,
якщо б автору не зробити описання родичів по батьківській
родословній гілці. Вони того стоїли, щоб і про них згадували, гордилися їх трудовими
досягненнями, що жили такі працьовиті, творчі люди які багато добрих справ залишили на
цій стражденній землі.
Мій дід Лагуцький Степан Іванович, народився у 1893 році в селі Биличі Волинської
губернії Володимирського уїзда. Воював в Першу Світову з 1914року по1915 рік в царській
російській армії, учасник Брусиловського прориву. Був поранений, лікувався в госпіталі у
місті Шепетівка і там же після того як видужав працював ковалем. Він ще від свого батька,
який був потомствений ливарником, получив у спадок секрет закалювання металу і слава про
його майстерність працювати з металом рознеслася по всій окрузі.
Граф Потоцький проживав у своєму маєтку в Шепетівці, чутка про коваля-віртуоза і майстра
по виготовленню меблів дійшла до нього.
Вранці граф під’їхав на кареті до госпіталю провідати поранених солдат і заодно заглянув в
кузню. Потоцький зайшов у задимлену кузню і поморщив носа від різкого запаху паленого
заліза. Біля на ковальні вистукуючи молотом і швидко рухаючись працював юнак кремезної
статури і високого росту. Побачивши Потоцького ввічливо вклонився йому, та той махнув
рукою, щоб він продовжував роботу. Граф з захопленням дивився як розжарений до білого
кольору шматок заліза, під умілими рухами майстра перетворився в ідеальну підкову. Він
почекав поки Степан доробив підкову і підійшовши до нього запросив прийти після роботи до
його маєтку.
Степан провів Потоцького до карети, подякував за запрошення і просто випадково, а може
професіонально глянув на амортизаційні ресори карети і йому вони не сподобалися, вони були
скрипучі, жорсткі. Він спитав у Потоцького:
- Перепрошую пана, хочу спитати, хто вам робив цю карету?
- О! Це робили знамениті майстри у Парижі.
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Я пробачаюся шановний пане, до вас прийду завтра і хвилинку зачекайте ще зніму розміри
цієї ресори.
Після того як граф поїхав, Степан позвав свого помічника і хлопчину сироту, який
роздмухував міхи горна і взявся за роботу.
Цілу ніч в кузні гупав молот, дзвінко перестукували по металу молотки і без перестану
чмихали міхи горна. На другий день Степан прийшов у маєток графа Потоцького. На плечі ніс
загорнуті у ряднину пачку плоских ресор.
Граф його зустрів і Степан показав йому свої вироби. Він обмацав ресори, попробував
зігнути.
- Як думаєш, витримають?
- А ми їм іспит зробимо на міцність.
Степан з їздовим зняли карету з коліс і почали міняти парижські ресори на Степанові. Коли
все приладнали підійшов Потоцький.
- Ну Степан, випробовуй свої вироби.
Степан сів на козли і цвьохнув батогом . Карета тихо, м’яко покотилася і тільки ресори
тихенько підзванювали на горбках малиновим дзвоном. Потоцький сів у карету і з
задоволенням проїхався по вулицям Шепетівки.
Коли вони під’їхали до маєтку, так граф виліз з карети, обійшов її і ще раз штовхнув в бік
провіряючи на міцність. Та карета тільки м’яко гойднулася і ресори мелодійно задзвеніли.
Степане, ти з сьогоднішнього дня будеш робити карети, а для цього ми тобі найдемо
приміщення під майстерню і підбери собі майстрів.
Мій дід Лагуцький Степан Іванович до самої революції був
майстром по виготовленню карет, які рахувалися кращими
каретами у Європі.
Мій дід Степан фото 1916 року
Степан оженився на дівчині з шляхетного роду Вишневській
Олені Станіславівні, яка народила йому четверо синів.
Старший Вася – 1918 р. н; Казимир – 1920р.н; Станіслав –
1923р.н; і Олександр – 1926р.н. Проживали вони у Шепетівці
на розі вулиці Шварца у будинку з балконом на горищі. Цей
будинок Степан сам збудував, і він до цієї пори зберігся, і в
ньому ще й тепер проживають люди.
З перших днів революції граф Потоцький виїхав у Польщу,
залишивши свій маєток на управителя. Степан в майстерні
став виготовляти столярний і ковальський інструмент, а також
меблі, які користувалися попитом у населення. Восени 1919
року Степана мобілізували на службу в більшовицьку армію, у
Першу Кінну армію командарма Будьонного. У березні 1920 року під Варшавою його тяжко
поранило в ногу і його комісували по інвалідності з військової служби.
Одужавши після поранення Степана призначили майстром столярної майстерні у
вагоноремонтне депо вузлової станції Шепетівка. На цій посаді він працював до 1934 року.
Одного літнього сонячного дня в майстерню прийшов міліціонер і сказав Степанові, що його
визиває до себе начальник райвідділу НКВС .
Та він вже передчував, що зустріч з карним відділком йому нічого доброго не принесе. Від цієї
звістки,що ним вже заінтересувалися під серцем занило і все навкруги померкло.
Начальник відділку НКВС вже з нетерпінням чекав Степана у своєму кабінеті. То був
невеличкого зросту, розжирівший з брезклим обличчям і виряченими хитрими очима єврей,
у міліцейській уніформі. У Степана в голові пронеслась така думка, що така людська непотріб,
а в страху держить весь шепетівський район.
Він поздоровався з ним, а той вказав рукою на стілець перед столом, щоб він сів. Начальник
після формальної переліку всіх орфографічних його даних перейшов до допиту. Йому
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інкримінували порушення пограничного режиму. Колись п’ять років тому, Степан тайком
ходив через кордон в Луцьк, провідати своїх батьків, які там проживали. На той час
радянсько-польський кордон ще не дуже ретельно охоронявся і була можливість сходити
провідати своїх рідних, які проживали по ту сторону кордону. І хтось з доброзичливців доніс
на Степана, а начальник НКВС відразу відчув яку він буде мати особисту вигоду, і він проявив
жидівський інтерес.
Начальник став лякати Степана, що його всю рідню вишлють до Сибіру, якщо він не буде
співпрацювати з ним. Він хоче йому зробити вигідну пропозицію. Вона заключалася в тому,
що Степан мусить виготовити красиві меблі для апартаментів в яких проживає товариш
начальник, а він закриє цю кримінальну справу. Степану нічого не оставалося як дати згоду і
пообіцяти товаришу начальнику, що все буде зроблено дуже якісно.
Цілий рік Степан виготовляв меблі для начальника і меблірував його квартиру такими
вишукованими меблями, якими не відказалися окрасити свої зали найкращі музеї. Начальнику
НКВС теж сподобались ці вироби, він подякував Степанові і той вже думав, що його більше
чіпати не будуть…
Та не на довго. У вересні місяці, пізно у вечері в хату зненацька увірвалися енкаведисти.
Вони пред’явили ордер на обшук і об’явили, що родина Лагуцьких висилається з
прикордонної зони і все майно конфісковується. Розрішили забрати необхідні речі, та стільки,
скільки вміститься завантажити на батькову підводу.
Міліціонери виносити з хати речі, які їм сподобалися і вантажили на грузовик, на якому вони
приїхали. Шукали золото, та не найшли. Забрали корову, двоє свиней.
Степан на підводу вантажив свій інструмент, а Олена з дітьми одяг, продукти, а на очах
сльози, так їм шкода було кидати все , що нажили за п'ятнадцять років в цій хаті. Скільки
тяжкої праці вкладено і тепер все кинути і їхати світ за очі.
Степан вів коня тримаючи за уздечку, Олена з дітьми йшли за доверху завантаженою
підводою. Дійшли до залізничного вокзалу і віддалік від нього стояв на запасній колії
товарний вагон. Біля вагону стояв начальник НКВС, він підізвав до себе Степана і став
виправдовуватися, що його висилають у Білу Церкву. Це він упросив вище керівництво, щоб
Степана не висилали у Сибір. Повернувся і пішов до своєї машини. А міліціонери скинули на
землю їхні речі і забрали Степанового коня і підводу.
Родина Лагуцьких завантажила свої пожитки у товарняк, в якому вже поселилися шість родин
виселенців, а вже на другий день їхній вагон причепили до ешелону і повезли…
На пероні у Білій Церкві їх очікували міліціонери і підводи, на які завантажили їхні
пожитки і за вокзалом поселили у нежилий, з вибитими шибками, давно покинутий людьми
барак.
На другий день Степан пішов у райвідділ міліції. Там йому видали папірець, що він і його
родина є політично не благонадійні і вислані на подальше перебування у м. Біла Церква. До
них в барак , куди їх поселили зайшов дільничний міліціонер. Він довів до відома Степана, що
він буде працювати столяром Військовобуда, на 119 дільниці, 5 площадки.
Степан поінтересувався, хто ж це так піклується за нього, інших виселенців на роботу не одне
підприємство не прийме. Дільничний знизав плечима і здивовано подивився на нього,
- А ви що, не знаєте, що без відома начальника райвідділу НКВС, міліція не має права для
виселенців надавати якусь допомогу, за вас, сам начальник турбується. ..
У Степана від цієї звістки аж в голові затьмарилося. Попався… Тепер вони мене ведуть як
бичка на бойню.
Вранці він пішов на роботу у Військовобуд і на прохідній вже на нього був виписана
перепустка. Через декілька днів на роботу, де працював Степан прийшли два чекіста і сказали
щоб він йшов за ними. За прохідною посадили у буду «ворона» і повезли у райвідділ.
У кабінеті, начальник НКВС, був чимсь схожий на Шепетівського начальника НКВС, такий
же лисуватий єврейчик і повадки вовчі схожі…
Він відразу заявив, що арештант Лагуцький мусить виготовити меблі для його садиби. А коли
Степан заперечив йому, що він не арештант, та начальник тільки криво посміхнувся.
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Це ми зможемо враз перевести з виселенця в арештанта, нехай тільки мені доповідять що
не справляєшся з роботою. Будеш виготовляти меблі в столярному цеху Військовобуда.
Так ми, житло для твоєї родини знайшли на вулиці Водопійній біля крупорушки. Я вже
віддав наказ, щоб твою родину перевезли на квартиру і дітей в школу взяли.
- Дякую за турботу.
- Іди працюй
В будинок, який надали для прожиття Степановій родині, раніше проживала родина
інженера, який працював на гідроелектростанції і їх всіх вислали до Сибіру.
Степан два роки виготовляв меблі для цього начальника, а також для його начальників, і на
Київ відправляли. Та літом 1937 році по Білій Церкві
прокотилася полоса арештів. НКВС працювало цілодобово, за неділю було арештовано в місті
більше тисячі людей чоловічої статі, а їхні родини викинуті на вулицю з їхніх домівок. По
вулицях бродили цілими ватагами голодні люди і просили подаяння. Здавалося, що НКВС
задалося метою знищити корінних мешканців міста, а в їхні будинки вселялися співробітники
НКВС з своїми родинами, які переселилися з Росії, а також міліціонери, які раніше проживали
десь у віддалених селах. В основному під арешт попала інтелігенція міста: освітяни, інженера,
передові робочі, лікарі.
Степан також став готовитися до того, що за ним прийдуть, а все ж в голові крутилася така
думка, а може ще їм буду потрібен, тож ще є багато заказів на виготовлення меблів?
Посеред ночі біля Степанового будинку зупинився авто, яке в народі прозвали «Чорний
ворон». В двері загрюкали. Олена зірвалася на ноги, забідкалася, заохала, стала перед
образами хреститися.
- Степанку, це вже по наші душі іуди приїхали.
- Іди Оленку відчиняй, а то бандити двері виб’ють.
В хату увійшли четверо енкаведистів і відразу з претензіями.
- Чого так довго не відкривали, щось ховаєте?
- А у вас що дня не стачило, увірвалися серед ночі. – огризнувся Степан.
- Ти ще будеш повчати нас коли тебе забирати, Лагуцький Степан Олександрович ви
арештовані, вам десять хвилин на збори.
Жінка скрізь сльози стала ще щось пхати в речовий мішок, хоч він вже рік лежав в кутку
кімнати налаштований і нагадував, що скоро прийде його черга. Степана вивели з хати і
посадили у фургон. Більше він у цю хату не повернувся...
Менший син Степана - Олександр, тоді йому було одинадцять років, споминає:
Через два тижня після арешту батька по місту пронеслася чутка, що вранці у суботу, будуть
всіх арештованих колоною вести через все місто, від СІЗО до вокзалу.
У суботу, вранці, всі мешканці міста стояли біля бараків СІЗО обнесених двома рядами
дротяної загорожі, очікуючи коли відчиняться ворота тюрми і вони побачаться зі своїми
рідними. До тюрми стали сходитися музиканти місцевих духових оркестрів і підійшла колона
озброєних солдат, які відразу вишукувалися вздовж дороги біля воріт.
За металевими воротами почувся якесь шарудіння, неначе міфічний величезний динозавр
проснувся і рушив. Ворота відчинилися і першими вийшла на дорогу шеренга міліціонерів, а
за ними човгаючи ногами по кам’яній бруківці посунули в’язні вишикувані рядами по всій
ширині дороги. Спереду колони відразу пристроїлася група музикантів, а іще один духовий
оркестр став у хвості колони.
Коли колона рушила по дорозі заграли музиканти веселої танцювальної музики «сім/сорок».
Люди стоячі на узбіччі кинулися до колони шукаючи там своїх рідних. Крики, плачі, зойки,
прокльони заглушили рев духових оркестрів. Солдати погрозливо виставили гвинтівки з
багнетами, щоб нікого не підпустити до колони. А в’язні були всі перев’язані брудними
скривавленими пов’язками, обличчя в синцях, вони ледве тягнули ноги.
Саша також біг вздовж колони шукаючи батька, як назустріч йому вибіг його брат
Станіслав, схопив його за рукав і потягнув в голову колони і закричав:
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Оліс, побігли вперед , там татко наший… – а очі в нього були якісь перелякані і заплакані.
Саша ніколи не бачив, щоб Стасік колись плакав, він був такий крутий розбишака і це
його стривожило…
Вони побігли взявшись за руки і лавіруючи в натовпі. Батька вони побачили, і спочатку
Сашко не зміг впізнати його. В колоні бранців таких самих побитих людей, у скривавленому
подертому одязі, клигав тягнучи ногу, сивий, згорблений, з підвішеною на мотузці через шию
рукою, наш тато. А він як неначе почув, що на нього дивляться, повернув голову. Саша
побачив, що в батька все лице чорне від синців, а замість ока одна кривава пляма і він так
перелякався і закричав:
Тато! Мій тато! – і кинувся в колону. Та кремезний солдат у фіолетовому картузі підхопив
малого прикладом гвинтівки, підкинув і з силою вдарив чоботом його як м’яча. Саша від
удару перевернувся в повітрі і покотився з обочини в канаву. Відразу схопився на ноги та
ойкнув і впав, крутячись по землі від болю. А солдат від задоволення зареготав, що так
хвацько під футболив хлопчика.
Стасік спочатку отетерів від такого варварського відношення до його меншого брата, і враз
злоба заповнила його розум. Він схопив з дороги каменюку із силою пожбурив її в голову
солдата. У того з голови картуз залетів аж у колону в’язнів, які відразу затоптали його в
болото, а сам він схопився руками за голову з якої юшила кров. Другий солдат, який йшов за
ним хотів стріляти в Стасіка, та з колони вискочив в’язень і штовхнув його в придорожню
канаву. А Стасік кинувся в ближчий провулок і зник…
Сашко тамуючи біль, кульгаючи побіг доганяти колону. Йому хотілося побачити батька, та й
мучили сумління, що його кудись повезуть і він більше його не побачить.
Саша побачив батька коли в’язнів заганяли у вагони-товарняки, і він повернувся хотів
побачити серед натовпу своїх рідних. Та солдати стали прикладами заштовхувати в’язнів у
вагони. В темному отворі воріт вагона промелькнула висока і широкоплеча статура Сашиного
батька – навічно…
Під вечір ешелон з одна тисяча шестисот в’язнями – мешканцями міста Біла Церква від’їхав у
вічність, а цілу ніч людям не давала спати стрілянина з кулеметів і гвинтівочними залпами, яка
доносилася за лісовим урочищем…

Лагуцький Степан Іванович фото 1937 року
Білоцерківський райвідділ НКВС
Ми не знали, яка доля спіткала нашого батька, діда. Писали в
органи КГБ, щоб дізнатися коли і де загинув Лагуцький Степан
Іванович.
Перша відповідь на наші запроси надійшла в 1990році, що він був розстріляний 27листопада
1937році. В Білоцерківському відділку КГБ синові Лагуцькому Олександру показали протокол
допиту батька. Йому намагалися енкаведисти приписати, що він працює на польську розвідку,
а Степан, скільки його не катували не підписався в протоколі під цю статтю.
Місце розстрілу не вказано.
Та з часом, сама природа розкриває людські злочини. В 2007 році, у лісному урочищі, за
містом Біла Церква, в яру водою розмило берег і появилися людські кості. Коли зробили
розкопки то виявили масове захоронення розстріляних людей. Експертиза встановила, що
вони були поховані восени 1937 році…
Сім’я Лагуцьких пережила тяжкі часи після арешту батька. Мама ходила по підприємствам
просила щоб її прийняли на роботу, але «ворогів народу» була вказівка з верху не приймати на
роботу. Щоб прогодувати сім’ю, мама носила на базар продавати батьківські інструменти.
Старший син Вася, ще до арешту батька поступив в Самарське військове училище і мама йому
навіть не писала листи, щоб не визвати підозри в особистів, що він з родини «ворогів народу».
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Казимир поступив вчитися в Києві на електрика в ФЗО, а менші Станіслав і Олександр
ходили в школу, голодували, були жадні куска хліба. Та така доля була в більшості школярів у
яких батьків вислали енкаведисти, тільки діти євреїв у яких батьки займали керівні пости в
місті, жирували і на перервах з показним видом жували пироги намащені маслом. Тому Стасік
не міг змиритися з такою нерівністю, і частенько лупцював цих розніжених на людському горі
пасинків і дільничний міліціонер частенько приходив до них до доми, шукаючи цього
постійного бунтаря. Тому Стасіка дільничний устроїв в ФЗО вчитися на штукатура.
Почалася війна.
Василь – командував ротою, батальйоном, пройшов всю війну і день перемоги зустрів у
Празі. Після війни жив в Ульяновську і працював інженером на автозаводі УАЗ, одружився,
має троє дітей.
Казимир – в перші дні війни мобілізований на фронт, учасник оборони Києва. Після взяття
Києва німцями він пробрався до Білої Церкви.
Він прийшов вночі, тихенько постукав у вікно кімнати де спали хлопці. На той час був один
Саша, він і відкрив вікно. Казимир проліз в кімнату через вікно і відразу закрив за собою
вікно, шторою. Запалили свічку і Саша оглянув нічного прибульця. Казимир був одягнутий у
просякнуту потом, розірвану, брудну солдатську форму і сам був зарослий, брудний і
голодний. Мама почувши шум в дитячій кімнаті зайшла і заплакала, обнімаючи сина.
Після того як німці окружили київський укріп. район, його полк попав в оточення і в
безперервних боях був знекровлений і розсіяний. Він цілу неділю, ховаючись по лісах
добирався до доми.
Мама розтопила плиту, а Саша наносив води. Казимир помився, поголився і став таким же
гарним парубком, як і раніше, тільки худий і волоссях стала проглядатися сивина.
На другий день пішов на біржу праці і влаштувався електриком на електростанцію. З того
часу у місті створилася підпільна організація Опору.
Казимир після визволення міста був мобілізований на фронт. Служив у Війську Польському в
Армії Людової старшиною роти.
Лагуцький Казимир Степанович загинув 30 березня1945року і похований в селі Здрум,
Польща, район Жори, Катовіцьке воєводство.
Станіслав вчився в ФЗО у Києві і з перших днів війни втік на фронт. Всю війну пройшов у
полковій розвідки. Два рази попадав в полон, втікав, декілька раз був тяжко поранений і після
одужання повертався у свій полк. Мав у полку прозвисько «мисливець за язиками» Війну
закінчив в Берліні.
Після демобілізації приїхав до своєї родини у Білу Церкву, а згодом переїхала вся родина
Лагуцьких проживати на свою батьківщину у місто Шепетівка. Працював шофером.
Олександру на початок війни виповнилося п'ятнадцять років. Він проживав з матір’ю. В
березні 1942року у місті попав в облаву і його відправили на роботи в Німеччину. По дорозі
він декілька разів втікав, та згодом поліцаї знову ловили, били і садили в ешелон на захід.
Привезли в пересильний концтабір міста Вопперталь. Там він пробув два місяця і його разом з
кількома сотнями таких же молодих хлопців з України відправили на роботи у вугільні шахти
в Бельгії. В шахті працювати було тяжко і небезпечно бо тут часто були обвали і багато
робітників гинули, або ставали каліками. Годували сирою бруквою, двісті грамів хліба з
полови, кусочок ерзац маргарину, черпак ерзац кофе і черпак баланди. Тих бідолах, які
получили травми, обезсилили і не змогли вийти на роботу годували тільки бруквою. Саша
працював на шахті два місяця і в один день його привалило брилою. Його без пам’яті,
витягнули на гору і занесли в барак. Саша получив контузію, оглух на ліве вухо. А так, як він
вже не міг працювати, то його не годували і він охляв.
Німецьке керівництво шахтами в Бельгії, звозило на залізничну станції зі всіх шахт невільних
робітників, які по різним причинам стали каліками і не спроможні були працювати. Їх
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погрузили у вагони-товарняки. Грузили обезсилених калік військовополонені, і вони рознесли
чутку, що калік везуть в концтабір на спалення в крематорії.
Як тільки ешелон рушив, в’язні стали думати як втекти з вагона. В кишені Саша тримав
обламок ножа і вони по черзі ним різали і виламували щепки з дощок в підлозі вагона. Поки не
зробили отвір, через який можливо було пролізти людині. І ті, хто мав ще сили на втечу, стали
один за одним лізти і щезали в цьому гримучому, виючому, страшному отворі. Сашко теж,
зібрав в кулак всю свою силу волі і поліз вперед ногами, міцно вчепився руками за край дошки
і старався так згрупувати своє тіло, щоб впасти тільки посеред колії. Якщо знехтувати цими
правилами, то ця ризикована задумка втекти з вагона через отвір в підлозі за часту
закінчувалася трагічно. І вже коли ноги стали битися по шпалам, відпустив дошку, закрив очі і
полетів в страшну бездну. Тіло спочатку зжалося, вдарилося і як пружина витягнулося і
посунуло вперед. Грохот, і страшний перестуків коліс, і біль по всьому тілу. Ще мить і потяг
вже вдалині перестукував колесами, а Саша лежав на шпалах боявся ворухнутися, не вірячи,
що ще живий. Кругом темінь і тільки зоряне небо над головою. Піднявся на ноги зі стоном.
Все ж коліном вдарився і воно не давало йти визиваючи різку біль і спина пекла обдерта об
шпали. Пошкутильгав по шпалам поки не наткнувся в темноті на щось м’яке. Придивився, а це
той хлопчина з зламаною рукою, який мусив пригати за ним. Не вдержався однією рукою і
полетів під колеса. Тут підійшли двоє, які перші пригнули.
- Що, не повезло бідоласі.
- Та в нього рука зламана була, треба було б його десь сховати, а то німці по сліду підуть.
Хлопці взяли перерізане тіло і віднесли в кущі. Закидали небіжчика листям і прикрили
гіллям.
Пішли на схід, обходячи населенні пункти і годувалися тим, що росло в серпні на полях і
лісах. Його супутники: Петро з Бердичева і Микола з Києва, за двоє діб мандрів добре
здружилися.
Підійшли до великої річки Рейн і вночі на колоді перепливли через неї. На маленькому
залізничному полустанку залізли у вагон з вугіллям і він їх завіз у Польщу. Та на станції, коли
вони хотіли злізти з вагона, їх зненацька застав польський старий поліцай і наставивши на них
гвинтівку наказав іти до вокзалу. Микола зробив вид, що хоче зав’язати шнурівку на черевику
і нагнувся. Поліцай підійшов до нього і хотів штирхнути його гвинтівкою. Та Микола вирвав з
рук у нього гвинтівку і вдарив прикладом поліцая по голові. Хлопці кинулися втікати в ліс…
Так вони пробиралися до України через всю Європу. Де пішком по декілька діб, а де
вдавалося «зайцем» підсісти на товарний потяг. А раз заплигнули в тамбур пасажирського
вагона в якому їхали на фронт німецькі офіцери. Вони п’яні повиходили в тамбур на перекур і
побачили трьох худих, замучених юнаків, які стояли злякано прижавшись один до одного в
кутку тамбура біля дверей. Офіцери стали сувати їм стакани з вином пропонуючи випити і
цигарки, та ці хлопці ще ніколи не пили спиртне і не курили. Тому вони відказувалися від
спокус, а це злило офіцерів і вони стали обзивати їх різними підлими принизливими
висловленнями. І вже нічим добрим це не могло закінчитися, як в тамбур увійшов німецький
жандарм і побачив цих юнаків. Він щось зле висказав офіцерам і ті зайшли у вагон. А
жандарм з цілою тирадою погроз накинувся на хлопців, що він їх арештує, відправить у табір
і витягнув з кобури пістолет направив на них. Петро відчинив двері тамбура і хотів пригати на
ходу з вагона, та в цей час проїжджали через гірську місцину і за залізничним полотном була
крута, глибока насип. Дно якого губилося у темноті. Пригнути тут з вагона, це обректи себе
на смерть, тому Петро вирішив пройти по маленькому виступі на торці вагона, чіпляючись
руками за покрівлю. Він благополучно пройшов на другу сторону вагона, а за ним і Микола
поліз. Німець, як побачив, що вони не сплигнули з вагона, а вчепилися і стоять на виступі,
збісився і вдарив рукояткою пістолета Олександра по шиї.. Йому потрібно було вигнати
небажаних пасажирів з вагона. А тут Сашко скрикнув від болю і з силою штовхонув німця в
груди і той заточився і впав в тамбурі. Цим скористався Саша, поліз по виступу, та з гарячки
нога слизнула з дошки і він завис, судорожно вчепився за стріху вагона. Під ногами в темноті
скрипіли буфера щеплення між вагонами і грохот коліс. Він якось нащупав ногами виступ і
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став про двигатися на протилежний бік. Та німцю так захотілося скинути хлопців з потягу, що
він схопився рукою за поручень, став ногам на виступ і почав бити Сашу пістолетом по
пальцям руки. Він відчув, що зараз зірветься і впаде, і з останніх сил вдарив німця ногою.
Німець зірвався з виступу і з криком полетів під колеса вагона. Хлопці стоячи на сходинках
до тамбуру ще трохи проїхали і коли потяг стишив хід, сплигнули на землю і пішли собі
лісом…
Вже по території Західної України стало легше йти, тут люди при зустрічі з втікачами не
спішили оповістити владу, що з’явилися чужаки. Коли заходили в село, селяни відводили їх
до старости і він давав глечик молока, кусень сала і хліб, цибулю і зачиняв їх у клуні на ніч.
Вранці їх випускали, давали на дорогу продукти і казали до якого села їм йти, а там нехай
найдуть поліцая він знає що робити. Головне не ходіть вночі, а то вас приймуть за партизан і
постріляють.
Так вони пройшли Західну Україну, а вже під Шепетівкою в селі їх впіймали поліцаї. На
допиті побили і зачинили у якомусь хліві. Хлопці вночі обмацали всі закутки хліва і найшли
люк закиданий старою, перепрілою соломою, через який колись господарі викидали гній спід
худоби. Вони відкрили ляду і тихенько вилізли через люк на зовні і навтьоки.
У Бердичеві біля залізничної станції проживав Петро. Тому вони, як тільки добралися до
Бердичева відразу пішли на станцію, щоб там зустрітися з батьком Петра. Він працював в
залізничній ремонтній бригаді. Петро пішов спитати на станцію де тепер находиться його
батько, а хлопці залишилися чекати його в кущах пристанційного парку. Та батька він зустрів
на залізничній колії біля перону, де його бригада займалася ремонтом.
Скільки було радості, а батько вже відчаївся побачити живого сина. Люди розказували, які
страшні муки випали на долю, тих кого забрали на роботи у Німеччину. Батько відпросився,
щоб його відпустили з роботи і вони пішли до хлопців, які їх чекали в парку.
Два дні хлопці прожили як в раю.
Хоча родина Петра була велика, та до Петрових
друзів вони відносилися як до рідних. Їх відмили, переоділи і хотіли відгодувати трохи, та
табірна дистрофія оставляє свої сліди на здоров’ї людини на все життя. Як добре до хлопців
не відносилися, а все ж вони воліли швидше добратися до своїх домівок.
Батько Петра посадив хлопців на потяги і вони розпрощалися і роз’їхалися, Микола до Києва,
а Сашко в Білу Церкву.
І
Саша навіть не думав як це добре повернутися в рідні місця, які надовго покинув. Нічого
здається і не помінялося, і таж природа, та все ж, на все дивишся іншими очима і на яке
раніше не звертав увагу, на різні дрібниці, а тепер вони вже були значимі…
Йшов по вулицям міста і дивувався, як все помінялося. Ось і школа в якій він вчився. В цій
школі йому намагалися нав’язати крім вчення, ще й міфічного почуття любові і патріотизму
до радянської влади. А в нього розвилося після арешту батька, тільки почуття голоду і
ненависті до енкаведистів і всього радянського – де приавилірує показуха і брехня у всіх
ракурсах.
Ще пройшов вулицю і звернув у провулок, який веде до рідної домівки. Проходячи біля
крупорушки, де з зерна роблять різні види крупи. І він частенько, коли не було що їсти, ходив
після уроків просити єврея завскладу, щоб він його взяв вантажником. Грузив тяжкі мішки з
зерном і крупою на вантажівки і підводи. Закінчували працю пізно вночі і за цю роботу єврей
давав йому кілограм крупи. Ця робота була не легша, чим на вугільних німецьких шахтах і
плата така ж, рабська.
Задумався над тим, і чого така несправедливість на цьому світі, одні жирують, а інші куска
хліба жадні. Та від цих безрадісних думок, його відволікла на протилежній стороні вулиці
знайома рідна постать. По тротуарі, під руку взявшись, йшла його мама з сусідкою.
Саша перебіг дорогу і став позаду них іти. Мама скрізь сльози скаржилася на свою долю
сусідці, що нема ніяких вісточок від дітей з фронту і меншенького клятий німець забрав до
Німеччини, чи живі вони?
Сашко взявся за рукав маминого пальта.
- Здраствуй, мама.
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Мама повернула голову і заплаканими від сліз очима, не бачачи, промовила.
- Чого тобі хлопчику треба?
- Та це я, мамо – Оліс. (меншого сина в родині Лагуцьких називали польським ім’ям Оліс)
- Ой! – зойкнула мама – синочку мій, я ж тебе не взнала, Що вони з тобою зробили? –
схватилася за голову і похитнулася.
Саша вчасно під хватив маму, щоб не впала і обняв її. А сусідка, як та квочка бігала кругом
них, розмахуючи руками і тараторила одне й те ж саме.
- Я ж вам говорила, що він повернеться. Я ж вам говорила, що він повернеться.
Мама, як тільки вони прийшли до доми, відразу повела сина до сусідки в якої квартирував
німецький військовий лікар. Він частенько приходив до мами поговорити на різні теми. Мама
добре розмовляла на німецькій мові.
Огрядний, підстаркуватий з добродушним лицем лікар оглянув Олександра, прицмокнув
губами, скинув окуляри на кінчик носа і дивлячись на худобу тіла хлопця, виніс вердикт.
Тяжка форма дистрофії. Від тривалого голодування організм обезсилився і якщо не
придержуватися норм харчування може наступити смерть. Годувати потрібно цілий місяць
сирими курячими яйцями і печеними яблуками.
Мама задумалася, яблук у їхньому садку хватає, а ось курячі яйця у місті найти проблема. У
них, ще в сорок першому, як тільки окупували місто, прожерливі німецькі солдати всіх курей
з’їли.
На другий день, мама зібрала Сашкові речі і вони пішли на міський ринок, куди на підводах
приїжджають з села Пилипче селяни продавати городину і щось купити з одежини. Вона
попросила їх взяти з собою Сашу у село, де проживає їхня тітка Катерина.
В п’ятнадцяти кілометрів від Білої Церкви знаходилося, велике, багате село Пилипче. У
цьому селі нічого не нагадувало про війну, селяни працювали, обробляли землю, збирали
врожаї, тільки збирачі податків змінилися. Замість комуністичним продзагонам віддавати
нажите, тепер збирали поліцаї і вивозили на німецькі склади у місто.
Тітка Катерина – дебела, міцною статурою сільська жінка, проживала з своїм батьком,
стареньким з довгою сивою бородою дідусем. Чоловіка її забрали служити в армію, ще в
перші дні війни.
Сашко передав її листа, написаного мамою, у якому вона просила, щоб Катерина доглянула
її сина, а то в місті нема де взяти таких продуктів.
Сашко на добротних сільських харчах швидко поправлявся і став допомагати їм по
господарству. Він прожив в цьому селі до приходу наших військ.
Перший день визволення села засмутила страшна трагедія. В селі німецьких підрозділів не
було. Тому, без бою, село зайняв батальйон сибіряків. Солдати всі молоді, одягнуті в
добротні білі поло шубки, валянки. Видно було, що вони ще пороху не нюхали, ця військова
частина
тільки
прибула
на
фронт.
Місцеві селяни попередили командирів, що німці звечора на узлісся за селом на двох
броневиках
під’їжджали
і
щось
там
робили,
Командир послав туди розвідників, та ті не дійшли до лісу, як були обстріляні з
крупнокаліберного кулемета. Розвідка повернулася, тягнучи по снігу двох своїх, одного
мертвого з розірваною головою, а одному солдату відірвало кість руки. Він на лиці був такий
блідий і тільки стогнав весь заляпаний кров’ю.
Командир батальйону відразу віддав команду:
- К бою! В атаку на фашістов!
Роти розтягнулися ланцюгом по всьому полі і пішли в атаку на ліс, а звідти тільки чулося
тяжке тахкання кулемета. Видно було, як швидко стали рідшати ряди наступаючих. Вони так і
не дійшли до лісу, залягли. Стали відповзати назад. А кулемет почав обстрілювати село і
вбиті солдати, і селяни лежали біля хат, де застала їх смерть.
Селяни стали підказувати командирові, що потрібно обійти узлісся по яру і зайти німцям з
тилу. Командир послав роту солдат в обхід, а провідником з ними пішов сільський їздовий.
Через час все було закінчено. Німецьку оборону прорвали.
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Оборону на узліссі тримали два німецьких солдата – штрафники, приковані ланцюгами до
крупнокаліберного кулемета. Солдати цілий день зносили з поля вбитих і поранених.
Всі люди були вражені, безрозсудною смертю людей, а скільки осталося скалічених, де
воюють не розумом, а числом.
Сашко після визволення Білої Церкви повернувся у місто. В той день Казимира призвали на
фронт і Сашко з мамою провели його до поїзду.
А через дві неділі, вже мама проводжала на фронт Сашу. Його спочатку медична комісія
забракувала по стану здоров’я. Після контузії на вугільній шахті в Бельгії боліла голова і
глухота, а ще проявлялася табірна дистрофічна худорлявість. Та він у військкоматі настояв,
щоб його забрали на фронт. Йому підказали, що потрібно написати рапорт, що він бажає
служити, як вільнонайманий. По цій категорії дозволялося брати на військову службу з
деякими дефектами здоров’я.
Всіх призовників звозили з тільки що визволених територій до Києва. В новостворену
дивізію набирали призовників від п’ятнадцяти років до самого похилого віку. Брали таких що
б мали здоров’я держати в руках гвинтівку.
Надворі лютий, з його заметілями і морозами.
Поселили новонабраних бійців у полу
розвалених кам’яних казармах на околиці Києва. Спали на застелених старою перетрухлою
соломою дерев’яних нарах. Обмундирували в стару запрану військову форму і таку ж білизну.
Шинелі прострелені, зняті з вбитих і черевики такі ж…
Годували рідкою кашею звареною на воді і кусень глевкого хліба, чай за варували гілками
вишень і малини. Від цього пайка тільки різь в животі і постійне почуття звіриного голоду.
Зброю їм так ї не дали, тільки на полігоні показали, як потрібно користуватися гвинтівкою.
Кожному бійцю дали один патрон, щоб він вистрілив з гвинтівки. На цьому і закінчилося
навчання з вогневої підготовки.
Кожний боєць мав свою вистругану з дерева гвинтівку, з якою він ходив на стройові заняття і
на варту. Після місячної муштри стройовою, вже на весні, бійців почали водити на роботи по
розчищенню вулиць від завалів розвалених домів. Особливо тяжко було дивитися на
розвалини Хрещатика, там не вцілів не один будинок.
Під кінець літа сорок четвертого, вже сформували повнокровну стрілецьку дивізію на
озброєння якої було з десяток протитанкових пушок і з чотири десятка кулеметів різних
систем, а солдатам видали на три бійця одну гвинтівку, дві саперні лопати. Набоїв не видали,
пообіцяли на фронті забезпечити всім необхідним. Всі бійці мріяли по скоріше попасти на
фронт, там і годують краще, і обмундирування дають, а то їхній одяг вже за півроку
обносився, більшість ходили в черевиках з підв’язаними дротами підошвами.
У вересні одного дня з ранку, дали команду на збір і весь особистий состав дивізії
вишукувався на плацу. Після короткого мітингу, вся дивізія промарширувала під звуки
духового оркестру через все місто до залізничної станції. Сутки виділили дивізії на
завантаження в три ешелони.
Вночі ешелони рушили. Проїжджали через спалені міста і села, розвалені і розбомблені
станції і вокзали, і кругом страшне людське горе. Тільки тепер, коли проїжджали через цю
розруху, солдати зрозуміли, який обсяг збитків було нанесено цьому народові проживаючому
на цій стражденній землі і скільки сил і здоров’я потрібно загубити, що б все відбудувати.
Ешелони поволі рухалися по розбитому і на швидко відновленому залізничному путі на
південному напрямку. Довго простоювали на полустанках і бійці йшли заготовляти дрова,
носили відрами воду для паровоза, бо водокачки всі були зруйновані.
Під кінець жовтня проїхали розбомблений Кишинів і рухалися в сторону румунського
кордону. В той час об’явили, що радянські війська взяли Бухарест. Наша дивізія находилася в
резерві Четвертого Українського фронту, а це означало, постійне перебування на колесах.
В Румунії дуже складно було рухатися потягам, через то, що там залізничне полотно
прокладене через безкрайні болота., Щоб призупинити наступ наших військ німецька авіація
постаралася, вони розбомбили і втопили у болоті залізничне полотно до Бухаресту. Тоді
проявили героїзм наші залізно дорожні війська і сапери, вони вручну під постійними
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ворожими авіаційними нальотами по пояс в болоті зв’язували з колод щити і на них кріпили
шпали, і рейки. По такій наплавній залізниці тихенько рухалися в напряму фронту ешелони,
які начебто пливли по болоті, бо колія була під водою.
Ешелон рано-вранці, у якому їхав Олександр, прибув на невелику румунську станцію.
Солдати кинулися шукати дрова, бо вже був холодний листопад і в товарному вагоні солдати
мерзли. Вони побачили, що за станційним пакгаузом лежать акуратно складені нарізані дрова.
Солдати стали брати ці дрова і носити до вагонів. Тут вибіг з хати румун з мисливською
рушницею і відразу вистрелив в гурт солдат, які брали дрова.
Одного солдата він вбив і став перезаряджати рушницю. Та не вспів, бійці підбігли і закололи
румуна багнетами.
Солдати були ошелешені, як це так, за поліно дров вбити людину? Хотіли підпалити хату
цього румуна, та командири заспокоїли бійців, що в хаті знаходяться малі діти, для чого
брати гріх на душу.
Солдата поховали біля залізничного путі.
Потяг потягнув ешелон до Бухаресту, а в столиці Румунії на пероні поїзд вже чекала група
особистів. Почалося розслідування, розпитували всіх очевидців, як вбили румуна? Слідчі
висвітлили всю ту трагічну сцену, коли були вбиті дві людини. Так дії солдат визнали
правильними. За дрова вбивати, лишати життя солдата – це є злочин.
І знову вони в дорозі, вже стали для них рідною домівкою ці вагони, в яких вся дивізія
прожила три з половиною місяця. Декілька разів попадали під артилерійські обстріли і
бомбардування. Були вбиті і багато поранених, згоріло декілька вагонів. І підійшов час де їх
використали в цій вогневій м’ясорубці.
Дивізія під’їжджала до Будапешта і ще далеко від цього міста відчувалася сильна
артилерійська канонада. Їхній ешелон тільки під’їжджав на невелику мадярську залізничну
станцію Резіде, як передній ешелон розбомбила німецька авіація. А наший ешелон літаки
тільки обстріляли з кулеметів. Потяг зупинився, бійці виносили з вагонів вбитих і поранених.
Вся станція і ешелони горіли, вибухали цистерни і вагони з боєприпасами. То було пекло, де
посеред вогню і вибухів металися люди намагаючись витягнути і спасти з палаючих вагонів і
платформ майно і техніку. Поступив наказ негайно покинути вагони. Сашко з своїм
підрозділом теж розвантажували з ешелону зброю, техніку і відносили подалі в степ, а потім
по наказу командира побігли рятувати на станцію людей і майно.
А тут поступила команда:
- К бою! Німці прорвали оборону. Всім зайняти оборону за станцією в степу.
Сашкові тільки дійшло, що треба йти в бій, а з чим? Йому ж не видали зброю. Він оглянувся
під палаючим вагоном лежав скривавлений солдат. Він підліз під вагон, схопив за комір
шинелі солдата і потягнув від палаючого вагона. Потім вернувся, заліз під вагон, підібрав
гвинтівку, яка лежала в болоті. Протер від грязюки полою гімнастьорки і побіг в степ, де вже
займали оборону дивізія. Стали окопуватися, а над головою кулі свистять. Сашко пожалів, що
оставив в вагоні свою шинель і саперну лопату. Зараз ці речі йому б пригодилися, а то лежиш
в чистому полі і нема де сховатися. А вночі буде приморозок, а він в одній гімнастерки. Та
його переживання, як йому перебути в окопі в холодну ніч без шинелі, на що його командир
гірко пошуткував.
- Не замерзнеш Сашко, зараз підемо в атаку по цьому рівному полі і на тому світі тобі вже
холодно не буде.
Командир взводу видав по десять патронів для кожного бійця, хто мав гвинтівку і наказав
готовитись до атаки. А ті бійці, яким не видали зброю, стояли з німим питанням. А нам то
беззбройним, що робити? На що командир відповів.
- А ті, що не мають зброї, під час атаки, будуть бігти за тими, хто має зброю, а коли
переднього вб’ють, так тоді, ви вже будете повним господарем його зброї. Ще у вас є
саперна лопатка, а це теж зброя, а в атаку коли йдеш головне сильно кричати, це
допомагає не боятися ворога і не почуєш за свого крику, що смерть прийшла.
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Десь за два кілометри на горбах окопався ворог і звідтіля довгими чергами стріляв кулемет.
Німцям добре було видно наші окопи, вони находилися в долині і вони вже пристрілялися по
них. А наші готовилися атакувати ці горби. Артпідготовки не було, бо на кожну гармату було
тільки п’ять снарядів. Берегли, на той випадок якщо появляться танки.
Дали команду приготовитись. Всі бійці напряглися і в кожного в нутрі, таке почуття пустоти,
як неначе падаєш в бездну. Затаїли дихання, чекають і кожний молить Бога, щоб помилував і
тільки вижити.
В небо злетіла червона ракета і все поле піднялося, а це тисячі бійців розпрямилися, як
пружина і побігли горланячи хто що міг – одні кричали «Ураа», а інші матюкалися таким
матом, що в голову їм ніколи не збреде.
Пробігли з кілометр, а ворог мовчить, підпускає на прицільну відстань.
І раптом з горбів шиплячим стрекотом застрочили десятки німецьких кулеметів.
Сашко теж біг і кричав, а коли почали падати його товариші, так він тільки тоді почув те
страшне стрекотання кулеметів, чимсь схоже на шелестіння листям і шурхіт куль під ногами,
які здіймали фонтанчики пороху. І тепер його основна мета в житті була, добігти до горба. Він
вже старався не дивитися по сторонам, щоб не бачити як падають і вмирають бігучі з ним в
атаку люди.
Раптом щось неприємно завило і потім перейшло у свист, попереду з’явився
якийсь кущ і зразу пропав. Сашкові раніш не доводилося так зблизька бачити, як вибухають
снаряди, а від свого крику він не почув вибух міни. Ще з десяток метрів до мети… як щось
блиснуло перед очима, різка біль по всьому тілу і кудись полетів…
Саша прийшов до свідомості від того, що по лиці йому щось з силою ляпнуло. Він з силою
заставив себе при підняти руку і протерти очі. Як він з часом зрозумів, це від близького вибух
йому болотом заляпало лице. Над головою світило ярке сонце. І що це, коли ми бігли в атаку
було похмуро і вечоріло, а тепер сонце світить як в ранкову пору.
Він лежав на краю воронки, по пояс засипаний землею. Хотів поворухнути ногами, та від
сильного болю, аж в очах заіскрило і в голові закрутилося. Закричав, та тільки голосу свого не
почув. Припідняв голову, оглянувся, все поле було встелене трупами наших солдат і по
всьому полі рясно з’являлися кущі вибухів, а чогось вони були беззвучні, як у німому кіно.
Саша зрозумів, що зовсім втратив слух, ще нестерпна біль в нозі від якої хотілося вищати і
постійне запаморочення і біль в голові, як від тяжкого вдару по ній. Він терплячи біль, став
руками розгрібати землю визволяючи засипане тіло. Коли від землі очистив праву ногу, то
йому аж в очах потемніло. Нога від коліна була неприродно вивернута, коліно розпухало як
колода і все було залите чорною від болота кров’ю.
Саша зрозумів, що сам не зможе вибратися з цього поля мертвих. Та його увагу привернуло
багато танків викрашених в жовто-піщаного кольору з білими хрестами на баштах, які
безшумно гнали по полю, пирхаючи відпрацьованими газами і раз за разом стріляючи з
гармат. А зі сторони залізничної станції з’явилася колона тридцяти четвірок, які відразу
розсипалися по полі. Почалася танкова дуель, хто кого скоріше розстріляє. Танки їхали прямо
по трупам наших солдат, які густо встелили це побоїще, і тепер на цьому полі розігралося ще
й танкове побоїще.
Щоб його танки не змогли роздавити своїми гусеницями, Сашко вирішив десь сховатися.
Побачив, що недалеко від нього знаходиться велика воронка від снаряду. Він скрегочи
зубами від болю поповз до неї і по дорозі наткнувся на солдата з його роти. Він був живий,
тільки ослаб від втрати крові. У нього спину і ноги прорешетили осколки.
Сашко схватив його за шинель і помалу пересуваючись потягнув до воронки. Та з німецького
танку замітили їх і різко направили його на цих зранених бідолах, які борсаючись в болоті з
останніх сил лізли до рятівної воронки, в якій можна було сховатися від страшних гусениць.
Німецькі танкісти вирішили роздавити їх. Та тільки до того захопилися погонею за
беззахисними пораненими, що вони забули - це ж поле бою. Коли тільки танк став
об’їжджати воронку, щоб наїхати на людей, як в бік башти вцілив снаряд. Від вибуху
відірвало башту і вона відлетіла в сторону, а танк зупинився над самою ямою.
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Сашко втягнув свого однополчана в яму і тільки тоді втратив від болю свідомість. Отямився
від того, що став чути, хоча віддалено звуки вибухів і нога вже не відкликалася на найменший
рух різкою біллю, а тупою, постійно ниючою. Його товариш лежав на дні ями і тихо стогнав.
Саша закутав його щільніше в шинель і обперезав поясом. Підліз до краю ями і обдивився
кругом. По всьому полю горіли танки, наші і німецькі і густий дим від них заволік все поле.
Скрізь дим нічого не було видно. Хотілося взнати, хто ж переміг в цьому бою і чого чекати
смерті, а може хтось врятує?
Він почув, як десь близько за підбитим німецьким танком, щось металеве завищало і
застрочив кулемет. Сашко виліз з ями і поповз під днищем танка. Звідти йому було добре
видно і він став свідком трагічної сцени.
В метрах п’ятдесяти від їхньої схованки знаходився радянський танк з перебитою
гусеницею. На башті танка було виведено білою фарбою номер танка «100». Танка зі всіх
сторін окружили німецькі солдати і кругом валялося багато їхніх трупів. Німці кричали, щоб
танкісти здалися в полон і лізли на машину. А танкісти крутили баштою і збивали нападників
з танка. В них видно закінчилися боєприпаси. Німецький офіцер наказав солдатам збирати по
полю солому і піджарити радянського генерала. Солдати бігали по полю і збирали розкидані
віхті соломи. Коли вже танк був закиданий соломою, офіцер ще раз прокричав, щоб руський
генерал вилазив з танка, а то його підсмажать як карася. Люк на башті відкинувся і звідти
полетіла в офіцера лимонка. Люк зачинився, а офіцера й ще декілька солдат побило вибухом.
Німці не очікували такого відчайдушного поступка від здавалося вже полонених ними
танкістів і вони підпалили солому. Полум’я обхватило зі всіх сторін танка, а звідти так і ніхто
не виліз. Тільки коли на броні танка стала лущитися від високої температури фарба з
середини пролунали чотири глухих пістолетних постріли. І що більш всього Сашу зачепило за
живе, що після того як танкісти, щоб не здатися в полон, самі себе постріляли, всі німецькі
солдати зняли свої каски з голови, відаючи честь загиблим героям.
Саша лежачи під днищем підбитого німецького танку бачив, що німці, які займалися
спаленням радянського танка чомусь заметушилися і стали втікати на пагорб, звідки вівся
інтенсивний артилерійський вогонь в напрямку залізничної станції. А від станції, раптом з
протяжним виттям по небі пронеслися вогненні стріли. То вдарили гвардійські міномети
«Катюша», і пагорб вкрився спалахами вибухів. Саша виліз з під танка і оглянувся назад і від
радості, аж серце закалатало, ось і з’явилася надія на порятунок. По всьому полі стріляючи з
гармат на ходу по полю мчали більше сотні наших танків, на баштах яких сиділи піхотинці.
Коли ця залізна лавина пронеслася за пагорби розбивши німецьку оборону, на полі появилися
санітари з повозками і похоронні команди.
Побачивши мимо йдучи санітарів, він став їх гукати. До нього підійшли два підстаркуватих
санітари з носилками. Оглянули його поломану ногу і поклали його на повозку. Сашко
попросив санітарів, щоб вони витягнули з ями ще одного пораненого і сказав, щоб вони
передали командуванню, що в танку, що стояв чорний обгорілий, та не переможений, в якому
німці заживо спалили екіпаж з танкістом генералом.
Його пораненого товариша, санітари перев’язали, поклали поруч з ним і повезли до
залізничної станції. А там всі приміщення були вже заповнені пораненими. Вже нових
прибуваючих, клали на розстелений брезент прямо серед неба на кам’яну бруківку. Йшов
дрібний холодний дощ. Саша лежачи на холодному брезенті промок під дощем і замерз так,
що весь трясся як від лихоманки. Санітарка принесла стару заляпану кров’ю шинель і накрила
його. При цьому приговорюючи, щоб миленькі потерпіли трохи, бо німці розбомбили на
болоті залізницю і там застряг санітарний поїзд. А в їхньому медсанбаті не хватає лікарів і
нема де розмістити поранених, німецька авіація бомбила станцію. Всі будівлі розбомбили і
досталося нашому медсанбату, вже два дні ховаємо загиблих, половина медперсоналу
загинуло.
Сашко зрозумів, що допомоги не дочекається і йому стало все байдуже, Все рівно до ранку не
доживе.
Смеркало. Стало підморожувати і з темного неба сипала сніжна крупа.
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Йому ставало все гірше. Сашко весь трусився від холоду, а потім кинуло в жар, він впав в
безпам’ятство, став марити. Йому ввижалося що на нього повзе танк і хоче його задавити, а
він повзе до воронки, та тільки вона віддаляється від нього все дальше і дальше, а лязкіт
гусениць вже за спиною.
Саша, від ляку кричить не своїм голосом і прокидається. Над ним схилилися дві постаті:
одна у білому халаті, а один - огрядний військовий в шинелі з погонами полковника.
- Доктор, он кажєтся прішол в себя. Солдат, ти мєня слишіш, скажі дорогой, ти відел как
погіб гєнєрал в танкє?
Саша спочатку нічого не розумів, ще не оговтався від страшного марення, а потім його
погляд став більш осмислений. Він зрозумів, що від нього хтять ці люди, він тільки кивнув
головою і хотів щось сказати, та через потріскані до крові губи нічого не зміг промовити.
- Доктор! Нємєдлєнно єво на опєраціонний стол! – скомандував полковник.
Два санітари на носилках занесли його в палатку, де ярко над столом світила кругла лампа.
Лікар розрізав штанину вище коліна і медсестри промили опухле, в глибоких порізах
вивернуте коліно.
Сашкові піднесли до рота пів стакану спирту і з силою заставили його випити. У нього в очах
заіскрило, дихання забилося.
- Та ти что синок, єщьо спірт нє пробовал піть. Так ето поправімо, вот только боль не много
приглушит. Ну-ка зажмі в зубах. – і лікар всунув йому в зуби круглу дерев’яну палку.
Його зі всіх сторін оточили лікарі. Прив’язали руки і він відразу почув нестерпну біль, зуби
вп’ялися з такою силою в дерево, що здавалося тріснуть щелепи. Все тіло звивалося в’юном,
та лікарі мертвою хваткою держали його і тільки розносився хруст костей.
Прийшов в себе, коли вже нога була замотана в гіпс і лежав він вже на ліжкові. Біля нього
присів той полковник і біля нього стояв молодий офіцер з фотоапаратом і блокнотом.
- Ну синок расказивай, что ти відєл, как погіб генерал?
Олександр повідав йому про все, що йому прийшлося пережити за ці два дня війни.
Полковник тільки зрідка запитував, щось уточнював, а кореспондент швидко все записував у
блокнот. Коли він закінчив розказувати, полковник пожав йому руку, побажав скорішого ви
здоровлення і вони попрощалися і пішли.
А вже через неділю доктор приніс армійську газету, в якій було фото: Сашка лежачого в
ліжку; загиблого генерала – командира танкової дивізії; і той обгорілий та не здавшийся в
полон ворогу гордий танк. На цілу сторінку газети була надрукована розповідь очевидця солдата Лагуцького Олександра Степановича.
Військовий комендант зайшов в медсанбат для нагородження медалями деяких поранених
«За взятия Будапешта». Сашкові теж дали таку медаль.
А ті поранені солдати, що зосталися лежати на каменій бруківці, на вокзальному майдані
станції Резіде, без надання елементарної медичної допомоги, до ранку і половина не дожила стекла кров’ю і замерзла.
Олександра, як тільки став одужувати і зміг з допомогою милиці пересуватися, виписали з
медсанбату. Він пошкутильгав до мобілізаційного пункту, де кадровики розприділяли по
військовим частинам військовослужбовців, які по різним причинам відстали від своїх
підрозділів. Кадровик, товстенький, з рум’янцем на щічках капітан, критично оглянув його і
направив служити на фронтовий продпункт. Як він виразився: тобі друже потрібно
від’їдатися, а то ти зовсім на госпітальних харчах охляв.
Сашко сів у військовий ешелон, який проїжджав через Будапешт. Військова частина
«Продпункт» розміщався на привокзальній площі мадярській столиці. На всю довжину площі
був збитий з дощок і накритий брезентом широкий шатер у якому в три ряди були розставлені
столи. За шатром розміщалися шість польових кухонь. У цій своє образній їдальні змогла
зараз розміститися обідати ціла дивізія.
Олександра поставили хліборізом. Цілу ніч він різав хліб, і під ранок прийшли по залізниці
ешелони з військами. Треба було негайно нагодувати цю масу голодного народу. Після того,
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як військо нагодували і від’їхали ешелони з вокзалу, тільки тоді він зрозумів, яка титанічна
праця очікує його на цьому «Продпункті».
Начальник цієї столової розрішив обслуговуючої команді відпочити три години і знову
готовити обід, бо ввечері прибудуть нові ешелони з військами. А у Сашка, від різання хліба
шкура стерлася на долонях до крові.
Старшина, вже похилого віку, вічно сердитий і здається не вдоволений всім, що робиться на
цьому світі, а на справді справедлива і добра людина. Він підійшов до Сашка.
- А ну синок, покажи свої ручки. – подивився на долоні, які покривали кроваві мозолі, зле
засопів, покручуючи вуси – а чого ти нарукавники не надів, як тепер робити будеш?
- Товаришу старшина, та я звідки міг знати, що тут ще якісь нарукавники видають, мені
ніхто їх не давав. Я тільки вчора у вечері прибув з медсанбату до вашої часті.
- Значить з комірника шкіру здеру, це він вже не перший раз проявляє халатність до своїх
обов’язків. Тепер він за тебе буде різати хліб, а ти будеш видавати з комори продукти.
- Ось це правильно старшина вирішив, а то комірник до того зажирів, що нічого не хоче
робити. - з вдячністю вдобряючи його вирок загомоніли
службовці «Продпункта»
Саша прослужив в цій часті до перемоги, а коли війна закінчилася, так відпала потрібність в
продпунктах і цю частину розформували. Олександра і інших молодих хлопців з цієї часті
перевели на подальшу службу в вартовий батальйон, який охороняв різні громадські об’єкти
Будапешта. Їм прийшлося охороняти музеї, банки, покинуті багаті маєтки і нести патрульну
службу в місті. У 1946 році він звільнився з військової служби і приїхав до доми у Білу
Церкву.
А на Україні царив голод, безробіття і жебрацтво. З східної України люди міняльники їхали
потягами, на вагонах у західну Україну, щоб обміняти якісь речі на продукти. Саша зібрався
на заробітки у Прибалтику, та тільки з України було виїхати тяжко. На кордонах стояли
війська і не пускали людей з України, навіть в сусідню Білорусію. Так все на поминало 1933
рік, коли Сталін зробив голодомор на Україні. Та Сашко все ж пробрався до Латвії і цілий рік
працював там лісорубом. У 1948 році родина Лагуцьких, мама Олена Станіславівна і сини
Станіслав і Олександр переїхали жити на свою батьківщину в місто Шепетівку. Їхню
батьківську хату конфісковану при виселені влада їм не віддала. І їм прийшлося будувати
нову хату. Станіслав працював шофером, а Олександр влаштувався столяром на військову
артбазу. У 1953 році він одружився на Серединській Галині Іванівні і переїхав жити у місто
Славута і в подальшому все життя
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Олександр наслідував від батька специфіку бути майстром: класним столяром, мебельником,
будівельником. Багато будівель були побудовані ним, а вчасності при ремонті Славутського
костелу, під його керівництвом був зведений новий верх цієї будівлі.
Все своє життя йому приходилося тяжко працювати, та він був чесний перед суспільством і
патріотом своєї Батьківщини.
Останні роки тяжко хворів, стали на поминати старі фронтові рани і після
перенесення декілька тяжких операцій Лагуцький Олександр Степанович 17
липня 2015році відійшов у вічність…
Повість «Сповідь» перекладена на російську мову. Переклад виконаний автором.

Заповіт для українців
Яке бачить автор «Сповідь» майбутнє України
Україна і Польща – це дві спорідненні держави-супутниці, які на світовій арені тільки
спільно, піддержуючи в економічній і соціальній площині один одного, зможуть зберегти свій
суверенітет. А так, як таке вигідне географічне розташування посеред Європи двох держав,
береги яких омивають Чорне і Балтійське моря може створити новий соціально-економічний
союз БЧР – балтійсько-черноморський регіон через який будуть проходити всі магістральні
сполучення між Західною Європою і Азією. В цей союз з часом увійдуть прибалтійські
держави – Естонія, Литва, Латвія, а також Білорусія і Молдова. Такий союз створив би в цьому
регіоні соціально-економічний бум, а також зіграв би вирішальну керівну роль в розвитку
демократії на світовій арені.
Росія не може в цей союз ввійти, тому, що то є велика держава – імперія і російський
імперський шовінізм буде постійно намагатися роздавити суверенітет малих держав. Методи
агресії супротив сусідніх держав в неї за часів розвалу Радянського Союзу проявлявся в різних
іпостасях. Всі сусідні держави
відчули на собі її дружні рекомендації як їм проводити
політику і зовнішню, і внутрішню, а якщо хтось закомизиться і проявить непокору, так відразу
на неї посиплються санкції - від економічних і політичних до військового втручання. З Росією
співіснувати можливо тільки по-сусідські, дружньо, на рівноправній основі і в ніякому разі не
допускати її втручання в свої внутрішні справи.
Та, для того, щоб Україна, як держава могла мати гідний вплив на світовій політичній арені,
державі потрібно провести розумні реформи по всіх політичних, економічних аспектах і по
всьому державному устрої. І чим скоріше ці реформи будуть проведені, тим більше шансів
витягнути країну із прірви. Україна опинилася перед катастрофою. Становище стає з кожним
місяцем, днем все більше загрозливим… Таке відчуття, ніби сидиш в набитому людьми
автобусі, який котиться вниз по все більше похилій площині, і раптом помічаєш, що за кермом
немає шофера. Неможливо не передбачити переворот, який змете усю цю гнилість і підлість…
1 Перший чинник який гальмує процвітання і демократизацію нашого суспільства, обходиться
найдорожче нашому народові і завдає найбільшу шкоду державі це, на мою думку президенти України. За роки незалежності України жоден із них так і не став народним
Президентом, їх висували на цю посаду кримінально-олігархічні клани, а народ їх вибирав за
гречку, а в основі, вони дуже добре вміють вішати людям локшину на вуха. Дуже жаль, що
Президенти служили не для процвітання нашої держави, а для збагачення своїх сімей і тих
кримінальних кланів, які їх підтримували, розкрадаючи Україну і роблячи наших людей
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жебраками. Дуже принизливим є те, що наші Президенти, коли вже не можуть приховати своєї
злочинної діяльності, йдуть на поклін до президента Росії просити його, щоб він захистив їх
від власного народу і ввів якусь санкцію проти України, щоб збити напругу в народі до бунту.
Все відбувається як при навалі на Київську Русь монголо-татарської орди, коли руські князі
йшли на поклон до хана, щоб він узаконив їх владу над своїм народом.
Складається враження, що кримінальні клани стали добре вчити історію і як її приладнати до
нинішніх часів, щоб тримати в покорі народ.
Це Президенти - на моє переконання, допустили розкрадання держави, чим практично
знищили промисловість, яка зосталась нам у спадок від Радянського Союзу. Тоді люди по
рокам не получали зарплатню і пенсію, це з волі президентів в містах і селах виключали
економлячи на людях електроенергію і робили наший народ жебраками, це з їхнього
благословення розпочався дерибан українських земель.
Занепад економіки й спад морального духу народу, який зневірився у правовій силі закону
держави, призвів до вимирання нашої нації. Нам постійно нав’язують таку думку, що ще
трішки треба потерпіти, ось виберемо доброго царя і заживемо. Не зваблюйтесь, нічого з
цього, як кажуть в народі, не вгорить. Оскільки нашу державу, наші «народні» президенти
зробили кримінальною, а корумпований цар не може бути добрим, бо йому потрібно годувати
всю злодійську банду яка його висунула на посаду Президента. Тому у всіх регіонах України
керують три гілки влади: місцеве самоврядування, адміністрація президента і оліхаргічний
мафіозний клан.
Яка держава може витримати такий бюрократично-адміністративний тягар?
Весь цей набрід різного рангу чиновників з’їдає більшу половину бюджету України. Для
України потрібна законодавча і виконавча влада яка б змогла ефективно керувати державою, а
не президентська адміністрація, яка зібрала під свій дах весь кримінальний клан із одного
регіону, а народні українські Президенти перетворюються в диктаторів, захвативши всю
повноту влади в державі. Україна мусить бути Парламентською Республікою. Паразити, що
привикли за рахунок нашого народу жити в розкоші і користуватися вседозволеностью – вони
мирним, демократичним шляхом не здадуть своїх владних посад. Надто глибоко вони
розпустили свої злодійські коріння в управління державою і для нашого народу зоставили
тільки один вихід, щоб зберегти суверенну Україну, зібратися з силами і дати відкритий бій
цим злодіям і тим структурам, які їх охороняють…
2. Які зміни потрібні у законодавстві і у виконанні своїх службових обов’язків державних
чиновників, щоб унеможливити впливу корупції на керівні органи держави – Парламент і
Кабінет Міністрів після знищення корупційної влади і взяття народом керівництва державою в
свої руки.
Аналізуючи, все те що маємо, приходжу до висновку, що Президент і його адміністрація то
є бюрократична надбудова і розсадник корупції на Україні. Наша держава не така заможна,
щоб утримувати таку стаю дармоїдів-шахраїв, на чолі з президентом-диктатором. Щоб
змінити політичну спрямованість держави в бік національних інтересів, у парламенті слід мати
справжніх патріотів – демократів, які зможуть створити такі закони розвитку суспільства, які
забезпечать політичну, й економічну незалежність України. Думаю, для цього потрібно
об’єднати українське суспільство навколо національної ідеї і таких ідейно-духовних
орієнтирів, як український патріотизм та високу мораль. А щоб досягти таких критеріїв
потрібно, щоб суспільство взяло на озброєння і його строгого виконання, навічно узаконило в
Конституції нижче перечисленні пункти і їх можливо збільшити і розширити, та тільки не
зменшити, що приведе до корупції і знищення демократії в країні.
1. Чим менша у державі керівна надбудова, тим менше популізму, тим більша у чиновників
відповідальність за свою діяльність і народу легше контролювати владу
2 . В Україні не може бути громадян, які мають недоторканість перед законом. В Україні не
мусить бути громадян, які будуть користуватися державними пільгами, навіть пенсіонери, які
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отримували якісь пільги передбачені законом. Їм належить компенсувавати ці пільги по
грошовій вартості у вигляді доплат до пенсії. Всім державним чиновникам за свою працю
нараховують зарплату і більше вони не можуть мати доходів і пільг, крім надбавки до
зарплати при збільшені валового продукту на душу населення. Депутат за всю каденцію свого
перебування в Раді проживає в службовому готелі , якщо у цьому є потреба і за цей період
доплат до пенсії не має, тому що це громадська робота, і таке поняття, як «депутатська пенсія»
- відсутня.
3 . Парламент законодавчо контролює роботу Кабінету Міністрів і вибирає Прем’єр-міністра,
який сам формує свій уряд, без різних квот. Тоді буде привалювати принцип «кадри
вирішують все» і якщо посадовець не справляється з виконанням своїх обов’язків, так, той хто
заручився висуваючи його на цю посаду, також мусить скласти свої повноваження. Це
виховує у посадовців відповідальність до кадрів.
4. Судді, прокурори, дільничний поліцейський - «шериф» і комітет народного контролю,
який створюється у кожному населеному пункту – є виборна посада. На ці посади вибирають
кандидатів разом з виборами у Верховну Раду.
Якщо виборці не згідні з діяльністю депутата, або чиновника з виборною посадою, так його
можуть зняти з посади зібравши двадцять відсотків підписів виборців на виборчому окрузі в
якому його вибирали.
5. Конституційний суд потрібно скасувати, він підміняє обов’язки Верховного суду і
міністерства юстиції - то є бюрократична надбудова.
6. Верховна рада мусить прийняти закон про введення смертної кари за економічні злочини, а
також за зраду інтересам України, які нанесли для економіки, обороні і незалежності держави
велику шкоду. Встановити юридичну шкалу – вкрадено мільйон гривень з бюджету держави –
смертна кара, половина цієї суми – по життєве засудження.
7. Державний службовцем може тільки стати той громадянин України і кандидат в депутати
всіх рівнів може балотуватися тільки той, хто розмовляє на державній мові, має вищу
економічну і юридичну освіту, ніколи не притягувався до кримінальної відповідальності,
ніколи не проводив антинародну, антиукраїнську політику, не участував в розкраданні
державного майна.
8. Всі установи радіо телебачення, які находяться на території держави, мають право десять
відсотків ефірного часу розмовляти на не державній мові.
9. Раз в тиждень міністр фінансів і директор НБУ мусять звітувати по телебаченню, про рух
фінансів в бюджеті держави: скільки поступило в бюджет і куди і на які цілі були витрачені
гроші з бюджету. Коли люди будуть упевнені що з бюджету не крадуть, а це означає, що у
державі все гаразд і тоді у громадян України почне розвиватися «економічний патріотизм».
Його стануть сповідувати і чиновники - шляхом створення умов для інвесторів,
товаровиробники, керівники, і робітники підприємств - своєю самовідданою працею. Без
справжнього економічного патріотизму побудувати розвинене, справедливе суспільство
неможливо.
10. На всіх підприємствах які рахувалися до 1991року, а також земельні ділянки як державні,
а тепер находяться в приватній власності, потрібно провести ревізію – як підприємство, чи
земля була викуплена у держави? Якщо будуть виявлені порушення, так потрібно провести
реприватизацію і повернути його у власність держави.
11.Заробітну плату на підприємствах у державі нараховувати за погодинну працю.
12. Збройні сили України комплектуються у регулярних військах військовослужбовцями на
контрактній основі, а також на строкову службу на рік військової служби, призиваються всі з
вісімнадцяти років чоловіки і жінки без винятку, з яких формується Резервна армія. А в час
військової агресії на нашу країну, крім регулярних військ формується УУДАВ Українська
Ударна Добровольча Армія Визвольна численністю до мільйона добровольців, які мають ще
здоров’я тримати зброю в руках, без цензу на вік. Вся економіка держави, як тільки виникає
військова загроза нападу агресора мусить автоматично перейти на випуск продукції
оборонного призначення. Світова політична стабільність підказує, що Україна находиться на
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стику політичних ворожих платформ і щоб залишитися незалежною, потрібно мати таку армія,
яка б могла дати відсіч любому агресору.
13. АР Крим – Кримська область. Місто Севастополь – без російського флоту.
14. І ось коли наше суспільство врешті прийде до розуміння, що треба внести такі зміни до
Конституції, тоді Верховну Раду зможемо іменувати Національною Радою, яка б складалася із
вибраних депутатів на можиритарній системі, по кількості виборчих округів. Тільки вибори по
такій системі зможуть дати позитивний результат, коли в державі будуть проведені всі
демократичні реформи. Як ми бачимо, українське суспільство не зможе справитися з
корупцією в країні при змішаній можиритарно-пропорційній системі виборів, яка в нинішніх
умовах є кроком назад у розвитку демократії. Відбувається монополізація партій, а відповідно
і корупція влади. До парламенту проходять випадкові люди, а в територіальному плані
громадяни будуть позбавлені права виборів своїх кандидатів в депутати і коли суспільство
прийме за належне виконання вище перерахованих пунктів і тільки тоді по можиритарній
системі є можливість зменшити вплив політичних партій на виборах, а це знищення
корупційних мафіозних кланів…
.
.
Ось такі реформи потрібно провести на Україні. Нічого нового - такі реформи є стилем
життя у всіх європейських розвинутих демократичних державах, та тільки у нашій державі, де
керує диктаторський корупційний клан придумують все більше нових законів, аби ще міцніше
тримати в ярмі наш народ. Нам всім необхідно повірити в себе, в народ, в свою країну. Нам
конче потрібно дійти до злагоди, добра, демократії і тоді ми зможемо створити економічний
союз БЧР – балтійсько-чорноморський регіон. Ми побудуємо економічну могутню державу на
основі розвитку національного виробництва. Ми створимо демократичне, соціально розвинуте
суспільство, забезпечимо охорону здоров’я й духовний розвиток людей, досягнемо
міжнаціональної та міжрелігійної злагоди. І до України, на базі якої буде створений
економічний територіальний блок, у який увійдуть всі сусідні держави крім Росії.
В основу заповіту увійшли пророкування Нострадамуса
12.04.2010р

Президент Благодійного Фонду
Хмельницької області «Пам’ять нащадкам»
Казимир Шептицький

Просьба
Благодійний Фонд Хмельницької області „Пам’ять нащадкам ” звертається до Вас із
великим проханням надати фінансову допомогу щодо створення, встановлення,
впорядкування Меморіального комплексу й постійного догляду, благоустрою території
найбільшого кладовища поховань жертв Другої світової війни на теренах України –
«Поля Пам’яті» у місті Славута, де поховані близько 150000 військовополонених. . Для
того щоб побудувати Меморіальний комплекс «Поле Пам’яті» потрібно виконати такі
роботи: встановити близько 1200 гранітних плит з висіченими на них прізвищами і з
відомостями - коли загинув і звідки родом був в’язень концтабору; встановити три
скульптурні групи; виготовити і встановити над дорожній вказівний пам’ятник – стелу
висотою вісім метрів; догляд і упорядкування території кладовища площиною 42
гектара.
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вказівний над дорожній пам’ятник-стела.
Проект – макет виготовлений по замовлення
Благодійного Фонду «Пам’ять нащадкам»
2. Надати фінансову допомогу на реконструкцію
Славутського костелу „Святої Дороти”, побудованого
в 18 столітті князем Романом Сангушком. Таких у
світі є два костели - один знаходиться у м. Славуті, а
другий костел побудований за таким же проектом у
м. Парижі. Комуністи за часи свого правління робили
все для того, щоб розвалити цю будівлю. У 1966 році
скинули зі стріхи костелу Хрест і замість нього
поставили телевізійну антену, а в приміщенні костелу
облаштували продуктовий склад. Та люди все ж
приходили й молилися на святиню, тоді влада віддала
наказ костел засипати сіллю, і вона почала роз’їдати
двох метрові стіни костелу. Тепер люди хочуть
врятувати костел від руйнації, та для цього потрібні
кошти.
Митці створюють художні цінності, а меценати матеріально підтримають митців, а також
облагороджують ці художні цінності і цими даруваннями вони самі освячуються.
Інформацію більш змістовну читайте на Інтернет-сторінці: http://grosslazaret301.narod.ru/ та
електронній пошті kazymyr_slavuta@mail.ru
Оказание финансовой помощи физическими лицами на счета Благотворительного Фонда
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