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ВСТУПНЕ СЛОВО

Спогади Богдана Чайківського своєрідні. У них 
ідеться не так про життя і діяльність автора спо-
гадів, як про знайомство, зустрічі та спілкування з 
Романом Шухевичем і його родиною. Особливо ціка-
вими є розповіді про два з половиною роки діяльнос-
ті спе цифічної рекламної фірми “Фама” (березень 
1937 р. – вересень 1939 р.), яку автор організував 
спільно з інженером Романом Шухевичем. У спогaдах 
коротенько описано перебування в родини Шухеви-
чів “на станції”, коли Б.  Чайківський винай мав у них 
кімнату для життя під час студій. З того часу (ве-
ресень 1933 р. – червень 1934 р.) подано дуже цікаві 
відомості про відносини “кримінальних арештан-
тів” — осіб, арештованих за порушення криміналь-
них законів, з якими Р. Шухевичу приходилось перебу-
вати в тюрмі. Усі вони інколи виконували доручення 
Р. Шухевича й з пошаною називали його “отаманом”. 
Авторитет Романа Шухевича серед ровесників-сту-
дентів, у “Пласті”, спорті був безсумнівний, але що 
й побутово-кримінальне середовище визнавало його 
отаманом — це явище особливе, бо для того середо-
вища визнання авторитету мають лише природні 
командири, їх воно слухає і їм підкоряється.
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У спогадах є дуже цікаві описи подій з хатньо го 
побуту молодого Романа Шухевича, а також описи 
пізніших зустрічей з ним автора (1943–1944 рр.). Усі 
спогади — прекрасне й цінне доповнення до невідомих 
сторінок життя майбутнього Головного командира 
УПА генерал-хорунжого Романа Шухевича – “Тара-
са Чупринки”.

Задум організувати рекламну фірму належав 
Р. Шухевичу. Вона мала виконувати подвійне за-
вдання: політичне й фінансово-економічне. І що дуже 
знаменне, почала фірма свою діяльність без старто-
вого капіталу і без грошовитих спонсорів. Тут яскра-
во проявився творчий та організаторський талант 
Романа Шухевича.

Найперше треба було придумати для підприєм-
ства назву. Вона мала бути зрозуміла для всіх — сво-
їх і чужих. Тому назвали фірму латинським словом 
“ФАМА”. У перекладі на українську мову “Фама” 
означає розголос, поголоску, чутку, шепіт. Як уся-
ка чутка, може вона бути добра й погана, правди-
ва й брехлива, приносити людині славу й неславу. 
Римсь кий поет Вергілій у своєму творі “Енеїда” на-
писав про фаму так:

Міцніє вона в русі,
Сили набуває в леті,
Зразу скромненька вона,
Але згодом до небес вироста.
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Щось цілком схоже трапилось з організованим у 
Львові у березні 1937 року рекламним підприємством 
“Фама”. На початку це була дуже скромненька фір-
ма, що збирала від різних установ оголошення й роз-
міщувала їх у часописах за домовленою з окремими 
газетами знижкою в ціні. Але дуже швидко ця скром-
ненька “Фама” розрослась у потужне, багатогалузе-
ве підприємство.

Фірма “Фама” мала бути легальними прикрит-
тям інформаційної служби, нелегальної діяльності 
ОУН. Тому за дуже короткий час були створені осе-
редки фірми у багатьох містах Галичини й Волині 
й навіть поза Україною. До інформаційної служби 
вдалось також підключити чимало дівчат, які пра-
цювали на телефонних станціях, що, в свою чергу, 
сприя ло конкурентній спроможності фірми. Від сво-
їх представників на місцях Роман Шухевич регуляр-
но легальним шляхом отримував докладну інформа-
цію про події у терені.

Другим завданням фірми було створити легальну 
фінансово-економічну базу для політичної діяльності 
ОУН. Працівниками фірми були переважно колишні 
політв’язні, яким дуже важко було влаштуватися 
у Польщі на роботу. Тепер у “Фамі” вони отримали 
працю і могли успішно поєднувати її з нелегальною 
діяльністю.

Розвиток фірми був прямо-таки дивовижний. 
Протягом дуже короткого часу були організовані й 
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успішно працювали такі відділи: оголошень у пресі; 
кінореклами; друкування рекламних буклетів; виго-
товлення фірмових типових вивісок і рекламних щи-
тів; рекламного оформлення вітрин (дизайн); орга-
нізації рекламних виставок і ярмарків; виготовлення 
мінеральної води; виготовлення “адресарія” (книги 
адрес установ і фірм) та транспортний відділ. Ве-
ликим досягненням “Фами” була організація похоро-
ну генерала УГА Мирона Тарнавського, який помер 
29 червня 1938 р. Для традиційного похоронного це-
ремоніалу були зроблені прекрасні штучні кущі ка-
лини, з газоліну зробили палаючі смолоскипи та все 
необхідне для художнього оформлення похорону. І 
все це виконано за кошти “Фами”.

На латинське Різдво (24 грудня 1938 р.) Роман Шу-
хевич тимчасово залишив “Фаму” під керівницт во інж. 
Богдана Чайківського, а сам нелегально віді йшов на 
Закарпаття для організації там українсь кого війсь-
ка — Карпатської Січі. Ніхто тоді не передбачував 
подій, що сталися. У березні 1939 р. угорці окупували 
Карпатську Україну, у вересні того ж року переста-
ла існувати Польща, а її територію окупували Ні-
меччина та совєтська Росія. Така ж доля зустрінула 
й українські землі. Вони були загарбані російсь кими, 
німецькими й угорськими окупантами.

Спогади Богдана Чайківського цінні передусім 
майже не відомою досі інформацією про підприєм-
ницьку діяльність Романа Шухевича. А саме ця діяль-
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ність — яскравий приклад його вроджених провідниць-
ких здібностей. Головна прикмета провідницького 
таланту Романа Шухевича — це вміння знайти ви-
хід і з найважчого становища та вміння співпрацю-
вати з керівними кадрами й спільно з ними керувати 
(не командувати, а керувати). 

Тепер зрозуміло, чому Роман Шухевич очолив на-
ціонально-визвольну боротьбу 1940-х років і ус пішно 
нею керував до своєї загибелі 5 березня 1950 року. 
Це за його керівництва у серпні 1943 р. відбувся III 
НВЗ ОУН, було створено тричленне Бюро Проводу 
ОУН, проведено в листопаді 1943 р. І Конференцію 
поневолених Москвою народів, організовано у липні 
1944 р. підпільний парламент і уряд — Українську 
Головну Визвольну Раду (УГВР) та Генеральний Се-
кретаріат (ГС) УГВР.  Провідник завжди Провідник. 
Справж нім Провідником, як і справжнім митцем, 
треба народитися. Талант провідництва — дар Бо-
жий.

Василь Кук
Київ, січень 2004 р.
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БІОГРАФІЯ АВТОРА

Áîãäàí ×àéê³â-
ñüêèé, ñèí Âî ëî-
äè  ìèðà é Åì³ë³¿ (ç 
äî ìó ²âàíèõà), íà-
ðîäèâñÿ 22 ÷åðâíÿ 
1915 ð. â ì. Ë³öå-
í³, Àâñòð³ÿ. Ñâîº 
äè  òèíñòâî ïðîâ³â 
ó ì³ñò³ Ñÿíîö³ íà 
Ëåìê³âùèí³, äå  
áàòü êî âèêëàäàâ 
ó ì³ñöåâ³é ã³ìíàç³¿ 

³ìåí³ êîðîëåâè Ñîô³¿. Ç ðàííüîãî äèòèíñòâà 
áóâ õâîðèé íà ðàõ³ò. Ìàòè âèõîâóâàëà ñèíà 
â íàö³îíàëüíî-ïàòð³îòè÷íîìó äóñ³. Áàòüêî 
íàâ÷èâ øàíóâàòè ³ ëþáèòè óêðà¿íñüêó ìîâó. 
Ó äîì³ áóëî áàãàòî êíèã, çîêðåìà òâîð³â Òà-
ðàñà Øåâ÷åíêà, ïîíàä 40 òîì³â ïðàöü ²âà-
íà Ôðàíêà. Íàéá³ëüøå çàõîïëþâàëè þíàêà 
³ñòîðè÷í³ âèäàííÿ, îñîáëèâî òâîðè Àíäð³ÿ 
Êàùåíêà. Ó ñ³ì ðîê³â áàòüêî â³ääàâ ñèíà íà 
ëåêö³¿ ãðè íà ñêðèïö³, äå â³í ïîêàçóâàâ äîáð³ 
óñï³õè, âèñòóïàþ÷è íà ð³çíèõ óðî÷èñòîñòÿõ, 



10

øê³ëüíèõ ñâÿ-
òàõ. Â³ä 6 êëàñó 
áàòüêî íàéíÿâ 
ó÷èòåëÿ í³ìåöü-
êî¿ ìîâè Ðîáåð-
òà Õàðòìàíà. 
Â³í íàâ÷èâ ñâî-
ãî ó÷ íÿ çà ð³ê 
êàë³ãðàô³÷íî é 
àêóðàòíî ïèñà-
òè, à òàêîæ ïèñà-
òè ãîòèêîþ. Àëå 
íàéãîëîâí³øå, 

ùî íàâ÷èâ éîãî öåé í³ìåöü, áó ëî òàêå ãàñëî: 
«Òè ìóñèø ðîáèòè âñå ùîá òâîÿ íàö³ÿ áóëà 
ì³öíîþ é ñèëüíîþ. Ëèøå òîä³ òè áóäåø ãîð-
äèé, ùî òè óêðà¿íåöü». Ó 7-8 êëàñ³ Á. ×àéê³â-
ñüêèé ðàçîì ç ó÷èòåëåì ìàëþâàííÿ ïðîô. 
Ãàðìàíîì ³ ñóääåþ Êóêîâñüêèì, çáèðà÷åì 
ëåìê³âñüêîãî ôîëüêëîðó, çáèðàëè ðå÷³ äëÿ 
Ëåìê³âñüêîãî ìóçåþ â Ñÿíîö³. Â³í ôîòî-
ãðàôóâàâ ñòàðèõ ³ ìîëîäèõ ëþäåé â íàö³î-
íàëüíèõ ñòðîÿõ, öåðêâè òà ñåëÿíñüê³ õàòè, 
çáèðàâ ³êîíè. Ñïåö³àëüíî äëÿ ìóçåþ â³í 
òàêîæ ïî÷àâ ðîáèòè êîëüîðîâ³ ôîòîãðàô³¿. 
Çàê³í÷èâ Á. ×àéê³âñüêèé Ñÿíîöüêó ã³ìíàç³þ 
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â 1933 ðîö³. Ñâîº íàâ÷àííÿ ïðîäîâæèâ ó 
Âèù³é øêîë³ çàêîðäîííî¿ òîðã³âë³ ó Ëüâîâ³. 
Â³í çàê³í÷èâ ¿¿ ó ãðóäí³ 1936 ð. ³ç çàõèñòîì 
äèïëîìà íà òåìó «Ñâ³òîâà òîðã³âëÿ çàÿ÷èìè 
³ êðîëÿ÷èìè øê³ðàìè». 

Ó 1937 ð. Á. ×àéê³âñüêèé ñï³ëüíî ç Ðîìà-
íîì Øóõåâè÷åì ñòâîðèëè ðåêëàìíó ô³ðìó 
“ÔÀÌÀ”. Ð. Øóõåâè÷, ÿê çàñóäæåíèé ïîëü-
ñüêèì ñóäîì, íå ì³ã áóòè þðèäè÷íèì ñï³ëü-
íèêîì, àëå áóâ ¿¿ “òàºìíèì” ñï³ââëàñíèêîì.

Áîãäàí ×àéê³âñüêèé
ç ñåñòðîþ Ðîìàíà Øóõåâè÷à Íàòàëåþ.

 90-ò³ ðîêè.
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Çà ðàäÿíñüêî¿ îêóïàö³¿, â³ä ëèñòîïàäà 
1939 ïî ÷åðâåíü 1941 ð., Á. ×àéê³âñüêèé 
ïðàöþâàâ ó Ëüâ³âñüêîìó îáëòîðãâ³ää³ë³. Â³ä 
âåðåñíÿ ïî ãðóäåíü 1941 ñèä³â ï³ä ÷àñ í³-
ìåöüêî¿ îêóïàö³¿ â òþðì³ íà âóë. Ëîíöüêîãî ó 
Ëüâîâ³. Ó 1943 çãîëîñèâñÿ äîáðîâîëüöåì äî 
äèâ³ç³¿ “Ãàëè÷èíà”, äå â³äáóâ ðåêðóòñüêèé, 
ï³äñòàðøèíñüêèé òà ñòàðøèíñüêèé âèøê³ë 
³ áóâ ãîñïîäàðñüêèì ñòàðøèíîþ ó äèâ³ç³é-
í³é ñàí³òàðí³é ÷àñòèí³, à ïîò³ì ó 31 ïîëêó 
ï³õîòè äî 1945 ð. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ Äðóãî¿ 
ñâ³òîâî¿ â³éíè ó òðàâí³ 1945 ð. îïèíèâñÿ 
ïîçà ìåæàìè Óêðà¿íè. Ó 1946 ïðàöþâàâ âè-
êëàäà÷åì ó Âèñîê³é òîðãîâåëüí³é øêîë³ â ì. 
²íñáðóêó ó Àâñòð³¿, à 1947-1949 ïðàöþâàâ â 
²ÐÎ (Ì³æíàðîäíà îðãàí³çàö³ÿ á³æåíö³â) íà 
ôðàíöóçüêó îêóïàö³éíó çîíó Àâñòð³¿. Ó òîé 
÷àñ àêòèâíî âêëþ÷èâñÿ â ãðîìàäñüêî-ïîë³-
òè÷íó ä³ÿëüí³ñòü ³ âèêîíóâàâ ðÿä âàæëèâèõ 
ñïðàâ ïî ë³í³¿ Çàêîðäîíîãî Ïðåäñòàâíèöòâà 
ÓÃÂÐ. Ìèêîëà Ëåáåäü, ñåêðåòàð Çàêîðäîí-
íèõ Ñïðàâ ÓÃÂÐ, óïîâíîâàæèâ éîãî áóòè 
çàñòóïíèêîì íà òåðåíàõ Àâñòð³¿. Ð³âíî÷àñ-
íî çà äîðó÷åííÿì îòöÿ äð. ²âàíà Ãðèíüîõà, 
ãîëîâè Ïðåçèä³é ÇÏ ÓÃÂÐ, çàñòóïàâ éîãî 
ïî âíóòð³øíüîîðãàí³çàö³éíèõ ñïðàâàõ â Àâ-
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ñòð³¿. Ó ëèñòîïàä³ 1949 ïåðå¿õàâ äî ì. Þò³êà, 
çãîäîì â Íüþ-Éîðê ó ÑØÀ. Ó 1952 ð. ðàçîì 
³ç Ìèêîëîþ Ëåáåäåì òà ç ïîëê. ÓÏÀ Þð³ºì 
Ëîïàòèíñüêèì îðãàí³çóâàëè â Íüþ-Éîðêó 
äîñë³äíî-âèäàâíè÷ó àñî ö³ÿö³þ “Ïðîëîã”. Â 
¿¿ óïðàâ³ Áîãäàí ×àéê³âñüêèé ïðàöþâàâ ÿê 
ô³íàíñîâèé ðåôåðåíò ïîíàä òðèäöÿòü ðî-
ê³â àæ äî âèõîäó íà ïåíñ³þ. Ó 1980 îðãàí³-
çóâàâ ïåðøó â ñâ³ò³ äðóêàðíþ, ùî ñêëàäàëà 
êèðèëè÷í³  òåêñòè êîìï’þòåðîì òà äèäæè-
òàë-ñèñòåìîþ. Çàðàç ïðîæèâàº ó ÑØÀ.





15

Áîãäàí ×ÀÉÊ²ÂÑÜÊÈÉ

“ФАМА”. РЕКЛАМНА ФІРМА
РОМАНА ШУХЕВИЧА

***
Ó âåðåñí³ 1933 ðîêó ÿ ðîç-

ïî÷àâ ñòóä³¿ ó Ëüâ³âñüê³é âèù³é 
øêîë³ çàêîðäîííî¿ òîðã³âë³ (¿¿ 
íàçèâàëè “åêñïîðò³âêà”). Ìîÿ 
ìà ìà ÷åðåç çíàéîìèõ çíà-
éøëà ìåí³ ïîìåøêàííÿ (ÿê òîä³ 
êàçàëè, “ñòàíö³þ ç õàð÷àìè”) â 
ïàíñòâà Øóõåâè÷³â íà âóëèö³ 
Êîñ³íºðñüê³é, 18-à1. Áàòüêî, 
Îñèï Øóõåâè÷2, áóâ ñóääÿ íà 
åìåðèòóð³ (íà ïåíñ³¿), ìàìà, 

1Теперішня вулиця І. Карпинця, 18-а (вул. Солдатська, 18-а у 1946–
1993 рр.)

2Осип Шухевич (1879–1948) — закінчив Академічну гімназію і прав-
ничі студії Львівського університету. Працював повітовим суддею у 
містах Краковець та Кам’янка-Струмилова (тепер — Кам’янка-Бузька) 
на Львівщині. 1918 року був призначений повітовим політичним коміса-
ром Західно Української Народної Республіки. За це 1919 року був за-
арештований польськими властями, сидів у львівській тюрмі Бригідки. 
Радянські спецслужби тримали його під постійним наглядом у Львові у 
1944– 47 рр. Коли стало зрозуміло, що НКВД – МГБ не зможуть викорис-
тати батька для арешту сина, О. Шухевича, тяжко хворого, відправили 
на заслання у Кемеровську обл. в Росії, де він і помер у 1948 році.
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ïàí³ ªâãåí³ÿ3, çàéìàëàñÿ õàòîþ. ² ùå áóëî òðîº ä³-
òåé: íàéñòàðøèé Ðîìàí, ñåðåäí³é Þðêî (îáèäâà 
ñòóä³þâàëè â Ïîë³òåõí³ö³, Ðîìàí óæå íà ñ³ìíàäöÿ-
òîìó ñåìåñòð³, Þðêî — íà ñüîìîìó) ³ íàéìåíøà 
äîíüêà Íàòàëêà (â÷èëàñÿ â øêîë³).

Êð³ì ìåíå, ïîìåøêàííÿ â ïàíñòâà Øóõåâè÷³â 
âèíàéìàëè ùå òðè õëîïö³: Ñåðã³é Êîñòåöüêèé4,  ñòó-
äåíò Ïîë³òåõí³êè, Öþê-Ãàâðèëþê (òàê ìè íàçèâàëè 
éîãî), ÿêèé òàêîæ ñòóä³þâàâ ó Ïîë³òåõí³ö³ é çàê³í÷èâ 
“åêñïîðò³âêó”, ³ Ìèõàéëî Ãðåñüêî, ÿêèé ìåøêàâ òàì 
óæå ñüîìèé ð³ê.

Ðîìàí Øóõåâè÷ ïî÷àâ îï³êóâàòèñÿ ìíîþ, ÿê ìîëî-
äèì ñòóäåíòîì: ì³æ íàìè áóëà ð³çíèöÿ ó äåâ’ÿòü ðîê³â. 
Â³í êàçàâ ìåí³: “Íàéêðàùèé ÷àñ ó æèòò³ — òî º ñòóä³¿, 
òîìó íå ïîñï³øàé. Äèâèñÿ: ÿ âæå ñòóä³þþ ñ³ìíàäöÿ-
òèé ñåìåñòð, Þðêî – ñüîìèé. Â÷èñÿ, ïîêè ìîæåø...”

Õîäèëè ìè íà Ñïîðòîâó ïëîùó5  äî “Ñîêîëà-
Áàòüêà”, äå âïðàâëÿëèñÿ óêðà¿íñüê³ ñòóäåíòè, ÿê³ 
íàëåæàëè äî ð³çíèõ êëóá³â. Áðàâ ìåíå òàêîæ Ðîìàí 

3Євгенія Стоцька – Шухевич, 1883 р.н. Була репресована і відбува-
ла своє заслання в Джамбульській обл. у Казахстані, де й померла 30 
червня 1956 року.

4Сергій Костецький — активний член Союзу українських студент-
ських організацій у Польщі (СУСОП). 20 березня 1939 року був зааре-
штований за націоналістичну діяльність. У 1939-1941 рр. співпрацював 
з Ріко Ярим і був кур’єром ОУН між Краковом і Львовом. У лютому – бе-
резні 1941 р. був спійманий при спробі переходу радянського кордону. 
Подальша його доля невідома.

5Мається на увазі стадіон, який знаходився на теперішній вулиці 
Стрийській, 35.



Âåñ³ëüíå ôîòî áàòüê³â 
Ðîìàíà Øóõåâè÷à

Ä³ì ó Ëüâîâ³, äå ìåø-
êàâ Ðîìàí Øóõåâè÷ 

Ðîìàí Øóõåâè÷,
1926 ð.

Þð³é Øóõåâè÷,
1935–1937 ðð.
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äî ÓÑÑÊ6. Ïðèãàäóþ òàêèé âèïàäîê. Áóëà îñ³íü, 
ñ³ðî, äîù, íà ïëîù³ — í³êîãî. À íà êðàþ ¿¿ ñòîÿëà 
ïîìïà. Ðîìàí ðîç³áðàâñÿ é êàæå äî ìåíå: “Ï³øëè 
ï³ä ñòðóþ âîäè!” ß êàæó: “Íå ìîæó. Çàñòóäæóñÿ, 
ä³ñòàíó êàòàð”. Ðîìàí ï³øîâ ï³ä âîäó, âìèâñÿ ³ çíîâ 
êàæå: “Ï³øëè! Íå á³éñÿ, Áîãäàíå, õîëºðà òåáå íå â³-
çüìå. À ÿê ìàº ùîñü ñòàòèñÿ, òî é òàê ñòàíåòüñÿ”. 
Ðîìàí äóæå â³ðèâ ó äîëþ, ïðèçíà÷åííÿ.

Ìè çàçâè÷àé áàãàòî ðîçìîâëÿëè. Øóõåâè÷ áóâ 
óñåñòîðîííüî ðîçâèíåíèé ³ äóæå ö³êàâî ãîâîðèâ. 
Çàâæäè áàãàòî îïîâ³äàâ ïðî ñòóäåíòñüê³, ãðîìàäñü-
ê³, ïîë³òè÷í³ ñïðàâè. Íå ðàç ââå÷åð³, ÿê ìè âåðòàëè 
ç ê³íà ÷è ùå çâ³äêèñü, áàãàòî ãîâîðèëè ïðî áóäó÷-
í³ñòü. À ó Ëüâîâ³ òîä³ êàì’ÿíèö³ çàêðèâàëè î äåñÿò³é 
âå÷îðà, ³ õòî ïðèõîäèâ ï³çí³øå, òî ìóñèâ ñòîðîæå-
â³ ïëàòèòè äâàäöÿòü — äâàäöÿòü ï’ÿòü ãðîø³â, ùîá 
â³ä÷èíèâ áðàìó. À ï³ñëÿ äâàíàäöÿòî¿ íî÷³ òî âæå 
êîøòóâàëî ï‘ÿòäåñÿò ãðîø³â. Îòîæ ÿêùî íàøà áà-
ëà÷êà òàê çàòÿãóâàëàñÿ, ùî ìè çàï³çíþâàëèñÿ (áóëî 
âæå ï³âäâàíàäöÿòî¿), Ðîìàí êàçàâ: “Íåìà âæå ÷îãî 
ñï³øèòè”. É ìè ñîá³ ùå ñïàöèðóâàëè (ïðîõîäæóâà-
ëèñü), ðîçìîâëÿþ÷è.

Ðîìàí íàëåæàâ äî ÎÓÍ, àëå í³êîëè íå íàìîâ-
ëÿâ ìåíå âñòóïàòè äî Îðãàí³çàö³¿. Òàê ñàìî ìè í³-
êîëè ç íèì íå ãîâîðèëè äîêëàäíî ïðî ÎÓÍ. Ðàçîì 

6Український студентський спортивний клуб (1925–1939) охоплю-
вав майже всіх студентів-українців Львова. Його головою довгий час був 
Є. Жарський.



19

ç³ ñâî¿ì äàâí³ì ïðèÿòåëåì Áîãäàíîì Ï³äãàéíèì7, 
ÿêèé áóâ, ìîæíà ñêàçàòè, ùå îäíèì ÷ëåíîì ñ³ì’¿ 
Øóõåâè÷³â, â³í ãîâîðèâ: “Ìè ìîæåìî òåáå õî÷ íèí³ 
çàïèñàòè â ÎÓÍ. Áóäåø áîéîâèêîì. Çãîäà?” Íà öå 
ïàí³ Øóõåâè÷åâà, óñì³õàþ÷èñü, êàçàëà: “Éîé, òà 
÷îãî âè õëîïöÿ ñòðàøèòå?” À Ðîìàí äîäàâàâ: “Íó-
íó, ìè éîãî çàïèøåìî”. Àëå í³êîëè íå êàçàâ ìåí³ 
âñòóïàòè â ÎÓÍ. 

Ï³çí³øå, âæå ï³ñëÿ ïðîöåñó, êîëè ìè ìàëè ñï³ëü-
íå ï³äïðèºìñòâî, â³í ãîâîðèâ, ùî ìåí³ íå òðåáà 
âñòóïàòè â ÎÓÍ, ùî ÿ, ñï³âïðàöþþ÷è ç íèì, á³ëüøå 
çðîáëþ äëÿ Îðãàí³çàö³¿, ôîðìàëüíî íå áóäó÷è ¿¿ 
÷ëåíîì. Àäæå ÿêáè ÿ âñòóïèâ äî íå¿, ïîëÿêè ìîãëè 
á ä³çíàòèñÿ ïðî öå é ïèëüíî ñòåæèëè á çà ìíîþ, ³ 
ÿ ìàâ áè áàãàòî ïðîáëåì. À òàê ÿ ìàâ â³ëüíó ðóêó ³ 
ì³ã çðîáèòè áàãàòî êîðèñíîãî, íå ïðèâåðòàþ÷è äî 
ñåáå óâàãè ïîëüñüêî¿ ïîë³ö³¿.

7Богдан Підгайний (1906–1980) — активний член Організації вищих 
кляс українських гімназій (ОВКУГ) та Української Військової Організації 
(УВО) з 1923 року. 19 жовтня 1926 року разом з Романом Шухевичем у 
Львові виконав замах на польського шкільного куратора Я. Собінсько-
го за переведення українських шкіл на польську мову навчання. 1933 
року став референтом бойової референтури Крайової екзекутиви ОУН 
на псевдо “Бик”. 14 червня 1934 року був заарештований і під впливом 
інформації з організаційних збірок ОУН так званого архіву Сеника під-
твердив дані поліції. На Львівському процесі ОУН 1936 року був засу-
джений до 15 років ув’язнення. 1940 року за дорученням Р. Шухевича 
вступив у Дружини Українських Націоналістів (ДУН) у курінь “Роланд”, 
1943 року — в дивізію “Галичина”. З 1954 року — член Політради ОУН(з) 
(за кордоном). Помер 1980 року у США.
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Ê³ëüêàäåñÿò ë³ò ï³çí³øå ÷ëåí Ïðîâîäó ÎÓÍ Ìè-
êîëà Ëåáåäü8 òàêîæ êàçàâ ìåí³ íå âñòóïàòè äî ÎÓÍ, 
áî òàê ÿ á³ëüøå êîðèñò³ ìîæó ïðèíåñòè. Òî áóëè äâà 
âèçíà÷í³ ÷ëåíè ÎÓÍ, ÿê³ ðàäèëè ìåí³ òàêå.

***
Ðîìàí í³êîëè íå ðîçïîâ³äàâ ïðî ñâî¿ ïëàíè. ×à-

ñîì äîâãî éîãî íå áóëî ó Ëüâîâ³, à ïîò³ì ðàïòîâî 
ç’ÿâëÿâñÿ.

Ïðèãàäóþ, áóëà ÷óäîâà âåñíÿíà äíèíà, ìè ñèä³-
ëè â õàò³. Ãðàëî ðàä³î. Òî áóëà òàêà ñëóõàâêà — êðèñ-
òàëèê, ³ äðîòèê-ñï³ðàëü äîòîðêàâñÿ äî òîãî êðèñòà-
ëèêà. Ðàä³îñòàíö³ÿ áóëà áëèçüêî, é áóëî äóæå äîáðå 
÷óòè. Ðîìàí õîäèâ ïî ïîêîþ ³ ñëóõàâ ðàä³î, à ÿ ñèä³â 
íà äèâàí³ é ùîñü ÷èòàâ. Íàãëî â³í ñòàâ ïåðåä³ ìíîþ 
é êàæå: “Êðîïíóëè (âáèëè) Ïºðàöüêîãî”,9 — é àæ 
ïîòåð ðóêè â³ä çàäîâîëåííÿ. Íåçàáàðîì ç³áðàâñÿ 
é ï³øîâ íà ñòàíö³þ: “¯äó äî Îãëÿäîâà”. (Â Îãëÿäîâ³ 

8Микола Лебедь (псевдо “Скиба”, “Ігор”, “Максим”, “Рубан”) — член 
УВО та ОУН. З 1932 року — керівник підреферентури Юнацтва ОУН. 
Учасник замаху на Б. Пєрацького, засуджений за це у Варшавському 
процесі 1936 року до довічного ув’язнення. 1939 року вийшов з тюрми, 
став заступником Степана Бандери в ОУН. 1944 року призначений ге-
неральним секретарем закордонних справ УГВР. На початку 1950 р. пе-
рейшов в опозицію до Бандери. Один із засновників корпорації “Пролог” 
(1952) та видавництва “Літопис УПА” (1973).

915 червня 1934 року на польського міністра внутрішніх справ Б. Пє-
рацького у Варшаві, згідно з рішенням Проводу Українських Націона-
лістів на чолі з Є. Коновальцем, був вчинений замах як акт відплати за 
проведення кривавої пацифікації (умиротворення) Галичини та Волині. 
Виконав його бойовик ОУН Григорій Мацейко – “Гонта”. Безпосередніми 
організаторами атентату були Микола Лебедь та Дарія Гнатівська.
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æèëà éîãî äðóæèíà Íàòàëêà Áåðåçèíñüêà, äîíüêà 
ì³ñöåâîãî ñâÿùåíèêà. Âîíè ÷àñòî ¿çäèëè îäíå äî 
îäíîãî). Çàçâè÷àé òàê áóëî, ùî êîëè òðàïëÿëàñÿ 
ÿêàñü ïîä³ÿ, òî äî íàñ äî õàòè ïðèõîäèëè ç ðåâ³ç³-
ºþ õàòðàêè10. Îäèí ç íèõ — Õ³ì’ÿê, ùî ê³ëüêà òèæ-
í³â ïðèõîäèâ äî ìåíå äî áþðà, êîëè ìè ç Ðîìàíîì 
ìàëè ñï³ëüíå áþðî, îãëÿäàâ ïðèì³ùåííÿ, âèíþõó-
âàâ, âèøóêóþ÷è ÿê³ñü îóí³âñüê³ ñïðàâè.

Ï³çí³øå, êîëè Ðîìàíà àðåøòóâàëè, ìåíå âèêëè-
êàâ íà ïåðåñëóõîâóâàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ Âàë³ãóðñü-
êèé ³ ïðîêóðîð Ïðàõòåëü-Ìîðàâåíñê³. Ïèòàëè, äå áóâ 
Øóõåâè÷ ï³ä ÷àñ íàïàäó íà ñîâºòñüêå êîíñóëüñòâî11, 
íà Ïºðàöüêîãî, êîëè ïðîâîäèëèñÿ ³íø³ îóí³âñüê³ àê-
ö³¿12. Òî ÿ âñå êàçàâ: “Éîãî íå áóëî, ïî¿õàâ äî Îãëÿäî-
âà”. Âàë³ãóðñü êèé ñêàçàâ äî ïðîêóðîðà: “Òî ºñò ÿñíå. 
ßê ìàº ùîñü ñòàòèñÿ, ïàí ³íæåíåð ¿äå äî Îãëÿäîâà”.

10Хатраки — агенти польської таємної поліції (т. зв. “двуйки”).
11Атентат на начальника канцелярії консульства СРСР у Львові 

М. Майлова (за іншими даними, високопоставленого емісара більшо-
вицьких спецслужб) вчинив за наказом Крайового Провідника ОУН 
Степана Бандери 21 жовтня 1933 року Микола Лемик на знак протесту 
проти штучно організованого радянською владою голодомору на Схід-
ній Україні у 1932–1933 роках. Підготовку операції здійснював Роман 
Шухевич – “Дзвін”, як бойовий референт Крайової екзекутиви ОУН.

12Атентат (замах) — вияв активного спротиву УВО і ОУН, який вира-
жався в індивідуальному терорі проти представників окупаційної влади 
та їхніх прислужників.

Експропріаційні акти (“екси”) — збройне вилучення в окупаційної 
влади коштів з її банків та поштових кас для ведення революційної бо-
ротьби, бо, збираючи податки з українського населення, влада їх вико-
ристовувала для зміцнення свого режиму, а ОУН — для його повалення 
та створення незалежної Української держави.



Ðîìàí Øóõåâè÷.
1930 ð.

Äðóæèíà
Ðîìàíà Øóõåâè÷à 

Íàòàë³ÿ Áåðåçèíñüêà.
1926 ð.



Ðîìàí Øóõåâè÷
³ç ðîäèíîþ

Ïà÷îâñüêèõ.
1937 ð.

Ðîìàí Øóõåâè÷ ³ç ðîäèíîþ îòöÿ Áåðåçèíñüêîãî.
Ñ. Îãëÿä³â, 1930 ð. Ó ²²² ðÿä³: Ðîìàí Øóõåâè÷ äðóãèé 

çë³âà, òðåò³é – áðàò Þð³é Øóõåâè÷, ÷åòâåðòèé – Þðêî 
Áåðåçèíñüêèé; ²² ðÿä: Íàòàëÿ Øóõåâè÷ ïåðøà çë³âà
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Ó â’ÿçíèö³ Ðîìàí ïîâîäèâñÿ äóæå ã³äíî. Éîãî âñ³ 
òàì ïîâàæàëè. Áóëî òàêå, ùî äî õàòè ïðèõîäèëè ÷àñ 
â³ä ÷àñó çëîä³¿, ùî ñèä³ëè ç íèì â îäí³é êåë³¿, é êàçà-
ëè: “Ïàí îòàìàí ïðîñèâ ïåðåêàçàòè òå-òî é òå-òî...”. 
Ï³çí³øå, êîëè â³í óæå áóâ íà âîë³, ÿ ÷àñîì õîäèâ ç Ðî-
ìàíîì íà Êðàêåäàíè (áàçàð), äå ìîæíà áóëî êóïè-
òè ð³çí³ ðå÷³, ïåðåâàæíî êðàäåí³, é òàì â³í çóñòð³÷àâ 
çíàéîìèõ ç â’ÿçíèö³ (÷àñîì òî áóëè çëîä³¿). ² âñ³ âîíè 
ç âåëèêîþ ïîøàíîþ äî íüîãî ñòàâèëèñÿ, íàçèâàëè 
“ïàí îòàìàí”. Ãîâîðèëè çäåá³ëüøîãî ïî-ïîëüñüêè, 
àëå óêðà¿íñüêîþ — øàíîáëèâî “ïàí îòàìàí”.

Ïîò³ì íå ðàç ìè õîäèëè íà Êðàêåäàíè (áàçàð ó 
ì. Ëüâîâ³ íà âóë. Êðàê³âñüê³é). Áóëî òàêå: Øóõåâè ÷ó-
àäâîêàòó âêðàëè äâ³ ìàøèíêè äî ïèñàííÿ. Ìàøèíêà 
äî ïèñàííÿ òîä³, ñòàðà ÷è íå ñòàðà, — òî áóâ âåëè-
êèé ìàºòîê, à äëÿ óêðà¿íñüêîãî àäâîêàòà òèì á³ëü-
øå. Ðîìàí ï³øîâ íà Êðàêåäàíè øóêàòè ¿¿, ñòð³íóâ 
ê³ëüêà çíàéîìèõ ç òþðìè (çëîä³¿â) ³ ñêàçàâ, ùî õî÷å 
ïîãîâîðèòè ³ç øåôîì çëîä³¿â. Íåçàáàðîì ï³ä³éøîâ 
äî íüîãî ÿêèéñü òèï. Ðîìàí ñêàçàâ éîìó, ùî â éîãî 
äÿäüêà-àäâîêàòà âêðàëè òàê³-òî ìàøèíêè, â³í íå º 
áàãàòèé ³ õîò³â áè ìàòè ¿õ íàçàä. Òîé ï³øîâ ïîì³æ 
çëîä³¿, ÷åðåç ï³âãîäèíè âåðíóâñÿ é ñêàçàâ, ùî ò³ ìà-
øèíêè âæå ó Êðàêîâ³, àëå ÷åðåç ê³ëüêà äí³â àäâîêàò 
¿õ ä³ñòàíå. ² òàê ñòàëîñÿ: çà ïàðó äí³â ¿õ ïðèâåçëè äî 
õàòè Ñòåïàíà Øóõåâè÷à.

²íøîãî ðàçó äî Ðîìàíà ï³ä³éøîâ ÿêèéñü çëîä³é 
³ êàæå: “Çàéä³ì òóò íåäàëåêî, êîëî öåðêâè Þðà, â 
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êíàéïó13 íà ÷àðêó. Ïðèãàäàºìî ñòàð³ ÷àñè, ÿê ìè ñè-
ä³ëè ðàçîì â Áðèã³äêàõ14”. Ðîìàí ïîãîäèâñÿ. Çàéøëè 
äî òî¿ êíàéïè, à òàì ñèäèòü êîì³ñàð ïîë³ö³¿. Ðîìàí 
êàæå: “ß íå áóäó ñèä³òè ç íèì â îäí³é ê³ìíàò³”. À çëî-
ä³é íà òî: “Ïåâíî, ùî í³. Ìè ï³äåìî â ³íøó: ìàºìî òóò 
ñâîþ îñ³áíó ê³ìíàòó”. Ðîìàí ïîÿñíèâ ìåí³, ùî çëîä³¿ 
ìàþòü êîíòàêòè ç òèì êîì³ñàðîì ïîë³ö³¿, îï³êóþòüñÿ 
íèì, àáè ïðè ïîòðåá³ ñêîðèñòàòè ç éîãî ïîñëóã.

ßêîñü ³øëè ìè ç Ðîìàíîì ç öåðêâè ñâ. Þðà. Ïðè-
ñòóïàº äî íàñ ÿêèéñü öèâ³ëü. Ðîìàí êàæå: “Òî º øåô 
ðîçâ³äêè ïîëüñüêî¿”. Òîé â³òàºòüñÿ ç íàìè é ïî÷èíàº 
ãîâîðèòè äî Ðîìàíà: “Ïàíå ³íæåíåðå...” À Ðîìàí 
äî íüîãî: “ß áè íå õîò³â, àáè ìè òàê çóñòð³÷àëèñÿ é 
áà÷èëèñÿ. Ëþäè âèõîäÿòü ç öåðêâè, ïîáà÷àòü íàñ ³ 
ñêàæóòü, ùî ÿ âàø àãåíò”. À òîé â³äïîâ³â: “Í³, âîíè, 
íàïåâíî, ñêàæóòü, ùî øåô ðîçâ³äêè ðîçìîâëÿº ç 
øåôîì êîíòððîçâ³äêè”. Òàêå áóëî ¿õíº ñòàâëåííÿ 
äî Ðîìàíà.

Áîãäàí Ï³äãàéíèé, éîãî íàéá³ëüøèé ïðèÿòåëü, ç 
ÿêèì âîíè ðàçîì ùå çà ñòóäåíòñüêèõ ÷àñ³â ðîáèëè 
çàìàõ íà ïðîêóðîðà Ñîá³íñüêîãî15, òàêîæ ñèä³â ï³ä 
ñë³äñòâîì, àëå îêðåìî. Â³í áóâ äóæå ïðèñò³éíèé õëî-
ïåöü, êîðèñòóâàâñÿ âåëèêèì óñï³õîì ó ä³â÷àò. Âîíè 
éîãî ëþáèëè, ïðèíîñèëè äî òþðìè êâ³òè, öóêåðêè. 
Éîìó äîçâîëÿëè â òþðì³ çóñòð³÷àòèñÿ ç éîãî íàðå-

13Кафе, бар.
14Колишня тюрма у Львові, на сучасній вул. Городоцькій.
1519 жовтня 1926 року.
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÷åíîþ, ÷óäîâîþ áëîíäèíêîþ Ìàðóñåþ Ðîãîæåþ. 
Ñë³ä÷èé ñóääÿ çàëèøàâ ¿õ ó ê³ìíàò³, ¿ì ïðèíîñèëè 
¿ñòè, é ïàðó ãîäèí âîíè ìîãëè ïåðåáóâàòè â ê³ìíàò³ 
ñàì³. Áîãäàí ðîçìàí³æóâàâñÿ, à ïîëÿêè ï³ñëÿ òîãî, ÿê 
Ìàðóñÿ â³äõîäèëà, áðàëè éîãî íà ïåðåñëóõîâóâàííÿ. 
Íà ïåðåñëóõîâóâàííÿõ Áîãäàí Ï³äãàéíèé ï³äòâåð-
äèâ, ùî Ðîìàí Øóõåâè÷ áóâ ÷ëåíîì ÎÓÍ ³ áîéîâèì 
ðåôåðåíòîì.

ßê ïðî öå ñêàçàëè ó â’ÿçíèö³ Ðîìàíîâ³, â³í çàïåðå-
÷óâàâ, êàçàâ, ùî â³í ëèøåíü º â ÎÓÍ, àëå íå áîéîâèé 
ðåôåðåíò. Ðîìàí í³ÿê íå ì³ã ïîâ³ðèòè é ïåðåæèòè òîãî, 
ùî íàéêðàùèé òîâàðèø éîãî “âñèïàâ” (çðàäèâ).

Çà òå, ùî Ðîìàí óñå çàïåðå÷óâàâ, éîãî êèíóëè äî 
êàöåáè16 — ïèâíèö³. Áóëà çèìà, ïèâíèöÿ áóëà ìîêðà, 
âñ³ ñò³íè é ï³äëîãà áóëè â ëüîä³. Ðîìàí ðîçäÿãíóâñÿ 
é ë³ã íà ï³äëîãó, áî õîò³â ä³ñòàòè çàïàëåííÿ ëåãåí³â ³ 
âìåðòè — òàê ïåðåæèâàâ, ùî éîãî çðàäèâ íàéêðà-
ùèé äðóã. Àëå, íà ùàñòÿ, í³÷îãî íå ñòàëîñÿ. Â³í íå 
ä³ñòàâ íå òî ùî çàïàëåííÿ, à é íàâ³òü êàòàðó.

Ñóäîâèé ïðîöåñ â³äáóâàâñÿ ó Ëüâîâ³ ó òðàâí³ – 
÷åðâí³ 1936 ðîêó17.

16Карцер.
17Львівський процес (25 травня – 27 червня 1936 р.) — політичний 

судовий процес над 23 членами ОУН. Серед підсудних були С. Бандера, 
Р. Шухевич, Я. Стецько, В. Янів, Б. Підгайний, К. Зарицька та інші. Їх 
захищали 11 найкращих адвокатів, зокрема В. Старосольський, С. Шу-
хевич, В. Горбовий та інші. Підсудні використали процес для викриття 
антиукраїнської політики польської влади. Героїчна постава підсудних 
на процесі, послідовне обстоювання ідей української державності спри-
яло значному зростанню авторитету ОУН.
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Ñïî÷àòêó âèâîäèëè âñ³õ ï³äñóäíèõ, à ïîò³ì, ó ê³íö³, 
Ñòåïàíà Áàíäåðó. Êîëè â³í âõîäèâ, óñ³ ï³äñóäí³ äå-
ìîíñòðàòèâíî âñòàâàëè é â³òàëè éîãî.

Ìè çàâæäè ÷åêàëè â êîðèäîð³ â ñóä³, êîëè â’ÿç-
í³â ïåðåïðîâàäæóâàëè íà ïåðåðâó íà îá³ä. Ç Ðîìà-
íîì Øóõåâè÷åì ³øîâ òîé àãåíò Õ³ì’ÿê, ùî äî íàñ âñå 
ïðèõîäèâ. Ñïèíèëèñÿ êîëî ìåíå ³ Þðêà Øóõåâè÷à é 
ðîçìîâëÿºìî. Õ³ì’ÿê õî÷å ÿêîãîñü â³öà18 îïîâ³ñòè, 
àæ òóò âåäóòü Áàíäåðó. Õ³ì’ÿê êàæå äî Ðîìàíà: “Ìà-
ëåíüêèé, à âàæíåíüêèé”. À Ðîìàí äî íüîãî: “Â íàñ 
³íàêøå êàæóòü.” — “À ÿê?” — “Ìàëèé ä³äîê, à âåëèêèé 
ö³ïîê”. Óñ³ çàñì³ÿëèñÿ. Ðîìàí íàâ³òü ó êðèì³íàë³ ìàâ 
ïðèõèëüí³ñòü.

Ðîìàíà íà ïðîöåñ³ áîðîíèâ àäâîêàò Ñòåïàí Øó-
õåâè÷19. Ìåíå ³ Þðêà Øóõåâè÷à â³í âçÿâ çà ñâ³äê³â. 
Ðîçïîâ³äàâ íàì, ÿê ïîâîäèòèñÿ íà ñóä³, ùî ãîâîðèòè. 
Ïîò³ì ñêàçàâ, ùî íå çíàº, êîãî ñóääÿ âèêëè÷å ïåð-
øèì — ìåíå ÷è Þðêà. ² êîëè îäèí óæå äàñòü ç³çíàí-
íÿ, òî â³í ÿê àäâîêàò ñêàæå, ùî ñâ³äîê äîáðå ç³çíà-

18Анекдот.
19Степан Шухевич (1877–1945) — визначний політичний та військо-

вий діяч, адвокат, письменник. Рідний дядько Р. Шухевича. Під час Пер-
шої світової війни — командир куреня легіону УСС. У 1918 році — ко-
мендант Одеси й член начальної команди УГА. У 1920-х–1930-х роках 
був захисником на політичних процесах над учасниками українського 
національно-визвольного руху в Галичині й на Волині. Найрезонансніші 
з них — над С.  Федаком (1921), Д. Данилишиним та В. Біласом (1932), 
Львівський процес. Десяткам українських політв’язнів урятував життя, 
обстоював на суді ідею, за яку вони боролися. Написав декілька книг 
спогадів, зокрема “Моє життя”.
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âàâ, ³ ç äðóãîãî ñâ³äêà â³í ðåçèãíóº. Òàê ùî îäèí ç íàñ 
áóäå ç³çíàâàòè, àëå õòî — ùå íå çíàòè. Ïîò³ì çà ñâ³ä-
êà ïîêëèêàëè Þðêà, à ç ìåíå àäâîêàò çðåçèãíóâàâ. 

Íàïðèê³íö³ ñóäó ïðîêóðîð çàæàäàâ ãîñòðî¿ êàðè 
äëÿ âñ³õ ï³äñóäíèõ. À äëÿ Ðîìàíà, ç îãëÿäó íà éîãî 
ïðàâèé õàðàêòåð, ñêàçàâ, ùî íå æàäàº çàãîñòðåííÿ 
êàðè. Öå áóâ îäèíîêèé âèïàäîê ó ñóä³. Ðîìàíà çà-
ñóäèëè íà òðè ðîêè, à â ñ³÷í³ 1937 ð. â³í óæå âèéøîâ 
íà âîëþ20.

***
Ðîìàí áóâ äóæå âåñåëèé, êîìïàí³éñüêèé, ãàð-

íî ãðàâ íà ôîðòåï³àíî. Ó 1926 ðîêó â³í âñòóïèâ äî 
Ëüâ³âñüêîãî ìóçè÷íîãî ³íñòèòóòó íà â³ää³ë ñèìôîí³¿. 
Âäîìà ó Øóõåâè÷³â ÷àñòî ëóíàëà ìóçèêà, ñï³âàëè ï³ä 
àêîìïàíåìåíò Ðîìàíà. ßê, áóâàëî, áàòüêè Ðîìàíà 
ïî÷èíàëè ÷àñîì ÿêóñü ñâàðêó ì³æ ñîáîþ, â³í ñ³äàâ 
çà ôîðòåï³àíî, ãðàâ ³ ñï³âàâ ç “Íàòàëêè Ïîëòàâêè”: 
“Äå çãîäà â ñ³ìåéñòâ³, òàì ìèð ³ òèøèíà...”. ×àñàìè 
ìè ñï³âàëè ðàçîì.

Ñï³âàâ Ðîìàí ð³çíèõ ï³ñåíü äëÿ ñâîº¿ ñåñòðè Íà-
òàëêè, ÿêó äóæå ëþáèâ. ×àñîì ò³ ï³ñí³ áóëè æàðò³â-
ëèâ³. Íàïðèêëàä, ñï³âàâ òàêå: “À Íàòàëêà â á³ë³é þïö³ 
çàìà÷àëà ïàëåöü â äóïö³. ×îãî íàì ñÿ ñïîäîáàëà, 

20Р. Шухевича заарештовано наприкінці червня 1934 року, на по-
чатку липня відправлено в концтабір Береза Картузька. У січні 1935 року 
його перевели у львівські Бригідки і в травні – червні 1936 року судили 
на Львівському процесі. Отримав 3 роки. Наприкінці грудня 1936 року, 
згідно з урядовою амністією, вийшов на волю.
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áî òîé ïàëåöü îáëèçàëà...”. Âîíà çëîñòèëàñÿ, çà-
òèêàëà âóõà, á³ãëà äî ìàìè: “Ìàìî, õëîïö³ ñòðàøíå 
ñï³âàþòü!” Ïðèõîäèëà ìàìà: “Ùî âè ðîáèòå, íàùî 
¿¿ ìó÷èòå?” — “Òà í³, ìè ñï³âàºìî ãàðíó ï³ñíþ ïðî 
Íàòàëêó: “À Íàòàëêà â á³ë³é þïö³ çàìà÷àëà ïàëåöü â 
ñìàëåöü, ç òîãî íàì ñÿ ñïîäîáàëà, ùî òîé ïàëåöü 
îáëèçàëà...”. Òàê ìè ñîá³ æàðòóâàëè.

Ï³çí³øå, âæå çà áîëüøåâèê³â, ó 50-õ ðîêàõ, êîëè 
ï³ñëÿ çàñëàííÿ âîíà ç³ ñâî¿ì ÷îëîâ³êîì âåðíóëàñÿ 
íà Ïðèêàâêàççÿ, òî ä³ñòàëà ëèñò â³ä Ðîìàíà. Â³í íå 
ï³äïèñàâ éîãî, àëå ïî÷àâ òîé ëèñò ñëîâàìè âåñåëî¿ 
ï³ñí³ ïðî Íàòàëêó, ÿêó ÷àñòî ¿é ñï³âàâ. ² ïèñàâ òîé 
ëèñò íå ÿê áðàò, à ÿê çíàéîìèé. Àëå ÷åðåç òó ï³ñíþ 
âîíà çíàëà, ùî ëèñò â³ä áðàòà.

Äî òîãî âîíà í³÷îãî íå çíàëà ïðî éîãî äîëþ. ¯¿ 
ïîñàäèëè ó âåðåñí³ 1940 ðîêó, ñóäèëè íà ïðîöåñ³ 
59-òè21. Íàòàëêà â Ñèá³ðó ï³ä ÷àñ çàñëàííÿ ïîçíà-
éîìèëàñÿ ç³ ñâî¿ì ÷îëîâ³êîì. Â³í áóâ áàëêàðåöü. 
Íàçèâàâñÿ Ìóòàë³ô Ãåîðãàºâ22. Òî áóâ äóæå ïðè-
ñò³éíèé, ïîðÿäíèé õëîïåöü. Ëþòî íåíàâèä³â ìîñêà-

21Процес 59-ти, або процес Другої екзекутиви ОУН в західних облас-
тях України (17–19 січня 1941 р.). Відбувався у будинку НКВС у Львові. 
Підсудних звинуватили у зраді батьківщини й підготовці антирадянсько-
го повстання. 42-х було засуджено до страти, решту 17 — до 10 років 
табірних робіт та позбавлення громадянських прав на 5 років. У березні 
1941 року 21 засудженому смертну кару було замінено на каторжні ро-
боти від 15 до 25 років, решту розстріляно. Наталку Шухевич (на той час 
студентку медінституту) було засуджено до 10 років каторжних робіт на 
лісоповалі на Уралі й 5 років заслання в Казахстан.

22За іншими даними — Гіргаєв.
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ë³â. Â³í áóâ ó â³éñüêó, âîþâàâ, âåðíóâñÿ ç îðäåíà-
ìè, à éîãî âåñü íàðîä âèâåçëè íà Ñèá³ð. Â³í ïî¿õàâ 
çà íèìè íà Ñèá³ð, òàì ïîçíàéîìèâñÿ ç Íàòàëêîþ, 
âîíè îäðóæèëèñÿ. Êîëè ñê³í÷èâñÿ òåðì³í ¿¿ çàñëàí-
íÿ, ïî¿õàëè íà Ïðèêàâêàççÿ. ² ùîéíî òàì âîíà ä³ñ-
òàëà ëèñòà â³ä Ðîìàíà.

Äî òîãî âîíà í³÷îãî íå ÷óëà ïðî íüîãî. Êîëè â ÷àñ³ 
óâ’ÿçíåííÿ ¿¿ ïðèâåçëè äî Õàðêîâà é òàì íà äîïèòàõ 
ïèòàëè ïðî Ðîìàíà, âîíà í³÷îãî íå ìîãëà ñêàçàòè. 
Òîä³ òîé, ùî ¿¿ ïåðåñëóõîâóâàâ, ñêàçàâ ¿é, ùî Ðîìàí 
Øóõåâè÷ — ïðîâ³äíèê Óêðà¿íñüêî¿ Ïîâñòàíñüêî¿ 
Àðì³¿23. “À ùî òàêå ÓÏÀ? ß í³êîëè òàêîãî íå ÷óëà”. 
Òîä³ ¿é ïîÿñíèëè, ùî òàêå ÓÏÀ, ³ ñêàçàëè, ùî êîìàí-

23УПА — військово-політична формація. Діяла в Україні у 1942–
1950-х роках. Перші її загони були сформовані на базі військових загонів 
ОУН на Волині й Поліссі для оборони від німецького терору й провока-
цій совєтських партизанів. Загальне керівництво здійснював Д. Клячків-
ський – “Клим Савур”. У той же час у Галичині виникла Українська На-
родна Самооборона, яка в 1943 р. прийняла назву УПА-Захід. 1944 року 
командування УПА дійшло згоди з польською Армією Крайовою (АК) про 
взаємовизнання боротьби за незалежність обох народів. З приходом со-
вєтських військ у 1944 р. УПА змушена була воювати на двох фронтах 
— німецькому й совєтському. Для поліпшення організаційної структури 
27 січня 1944 р. було прийнято рішення об’єднати посади Провідника 
ОУН та Головного Командира УПА, які обійняв Роман Шухевич – “Тарас 
Чупринка”. Д. Клячківський став командувачем УПА-Північ. Після від-
ступу німецьких військ УПА спрямувала свою діяльність проти совєт-
ських адміністративно-каральних органів, масових вивезень на Сибір, 
створення колгоспної системи, переслідування церкви. У 1945–1950-х 
роках совєтське керівництво кинуло проти УПА 600-тисячну армію з 
танками, артилерією, літаками. Водночас для дискредитації УПА совєт-
ські каральні органи створювали спецчастини, які у формі вояків УПА 
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äóâà÷åì Àðì³¿¿ º Ðîìàí Øóõåâè÷, ¿¿ áðàò. Âåðíóâ-
øèñü ó êàìåðó, Íàòàëêà ðîçïîâ³ëà ïðî öå æ³íö³, ùî 
ñèä³ëà ðàçîì ç íåþ, íà ùî òà ñêàçàëà: “Òè ïîâèííà 
áóòè ãîðäà, ùî ìàºø òàêîãî áðàòà”. Òî áóëî ïåðøå, 
ùî âîíà äîâ³äàëàñÿ ïðî Ðîìàíà, ä³çíàëàñÿ, ùî â³í 
æèâèé. Áî ïðî Þðêà çíàëà, ùî éîãî çàìîðäóâàëè â 
òþðì³ íà Ëîíöüêîãî â ÷åðâí³ 1941 ðîêó.

ßê ÿ âæå êàçàâ, Ðîìàí áóâ äóæå òîâàðèñüêèé, 
âåñåëèé. Ìàâ áàãàòî ïðèÿòåë³â ³ ïðèÿòåëüîê. À ùå 
éîãî äóæå ëþáèëè ä³â÷àòà. ² â³í íèìè íå ïîãîðäæó-
âàâ. ² õî÷ áóâ æîíàòèé ³ äóæå ëþáèâ ñâîþ äðóæèíó 
Íàòàëêó, äîçâîëÿâ ñîá³ ëåãê³ æàðòè ç ä³â÷àòàìè, 
ôë³ðò. Íàòîì³ñòü âîíè éîìó â ï³äï³ëüí³é, ïîë³òè÷í³é 
³ á³çíåñîâ³é ïðàö³ äóæå äîïîìàãàëè.

Éîãî äðóæèíà áóëà äóæå ãàðíà, ìàëà ãàðí³ ãðó-
äè é íîãè. Îäíîãî ðàçó éøëè ìè âòðüîõ — Ðîìàí, 
Íàòàëêà ³ ÿ — âóëèöåþ. À íàçóñòð³÷ ÿêàñü æ³íêà. ß 
êàæó íà æàðòè: “Äèâèñü, ÿê³ â íå¿ ãàðí³ ãðóäè”. À 
Íàòàëêà íà òå: “Â æ³íêè âàæíå íå ãðóäè, à íîãè!” ß 
¿é: “Òà äå òàì! Ãðóäè âàæí³ø³!” À Ðîìàí ñì³ºòüñÿ: 

нападали на села, грабували й убивали мирне населення. Після тра-
гічної загибелі 5 березня 1950 року в бою у с. Білогорща біля Львова 
Головнокомандувача генерал-хорунжого Романа Шухевича (тепер там 
створено музей Романа Шухевича) УПА припинила активні дії великими 
підрозділами. Проте боротьбу вели окремі підрозділи УПА на чолі з но-
вим Головнокомандувачем — генерал-хорунжим Василем Куком (“Юрій 
Леміш”, “Коваль”). Окремі боївки УПА діяли й були ліквідовані щойно в 
1960-х рр., а деякі повстанці вийшли з підпілля лише після 1991 року. 
Протягом 20-ти років в УПА та збройному підпіллі ОУН воювало понад 
500 тисяч осіб.



Þð³é ³ Ìàð³ÿ Øóõåâè÷³, ä³òè Ðîìàíà.
1942ð., ì. Ëüâ³â

Ñåñòðà Ðîìàíà Øóõåâè÷à Íàòàë³ÿ ³ç ñâî¿ì ÷îëîâ³êîì 
Ìóòàë³ôîì Ãåîðãàºâèì íà çàñëàíí³
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“Áîãäàíå! Ñêàæè ¿é òàê, ÿê âîíà ïðîñèòü: ùî ìàº 
ãàðí³ íîãè!”

Ìè ÷àñòî õîäèëè äî Çèìíî¿ Âîäè ó ñïðàâàõ, 
íå ðàç ï³øêè. ²øëè ðàç âåñíîþ 1936 ð. á³ëÿ êîë³-
éîâîãî24 íàñèïó. Äèâèìîñÿ — à ïî îáèäâà áîêè 
êîë³¿ êîæí³ ê³ëüêàäåñÿò êðîê³â ñòîÿòü âîÿêè. Ìè ñïè-
òàëèñÿ, ùî ñòàëîñÿ, à íàì êàæóòü, ùî áóäóòü ¿õàòè 
Ï³ëñóäñüêèé, ïðåçèäåíò Ïîëüù³ ³ êîðîëü Ðóìóí³¿ äî 
Âàðøàâè. Òîìó ïèëüíóþòü òóò êîë³þ. Ðîìàí êàæå äî 
ìåíå: “Ùàñòÿ, ùî íàñ í³õòî íå çà÷åïèâ, áî áóëè áè 
ïðîñèä³ëè ê³ëüêà òèæí³â äàðåìíî”.

Ó Çèìí³é Âîä³ ìè ÷àñòî çàõîäèëè äî äâîõ ñåñòåð, 
ÿê³ íàñ ðàäî ïðèéìàëè, ÷àñòóâàëè ñìà÷íîþ îâî÷åâîþ 
çóïîþ. Îäíîãî ðàçó âåðòàëè ìè â³ä íèõ. Ðîìàí ³øîâ ç 
îäíîþ, à ÿ ç äðóãîþ. Ðàïòîì ÷óþ ïåðåñòðàøåíèé ãî-
ëîñ òî¿, ùî ç Ðîìàíîì: “Ïàíå ³íæåíåðå! Âè æîíàò³?!” 
Ïîò³ì ÿ çàïèòàâñÿ â Ðîìàíà, çâ³äêè âîíà ä³çíàëàñÿ. 
Ðîìàí êàæå: “Âîíà òàêà ñïðèòíà áàáà! Êîëè òðèìàëà 
ìåíå çà ðóêó, òî òàê ³ ìàöàëà òîé ïåðñòåíü, ùî ÿ ìàþ. 
À êîëè ïîáà÷èëà, ùî òî íå ïåðñòåíü, à îáðó÷êà, òî ¿é 
ñòðàøíî çàáîë³ëî ñåðöå, ùî ÿ æîíàòèé...”

Òàê³ ìè ìàëè ð³çí³ ëåãê³ ïðèãîäè.

***
Ó ãðóäí³ 1936 ðîêó ÿ ñê³í÷èâ ñòóä³¿ ³ ÿêðàç íà 

ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ çðîáèâ äèïëîì. Íà ïî÷àòêó 1937 
ðîêó ìîÿ ìàìà Åì³ë³ÿ ç ñåñòðîþ Îëüãîþ ³ ÿ ïåðå-

24Залізничний.
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íåñëèñÿ äî Ëüâîâà. Ñåñòðà ïî÷àëà ñòóä³þâàòè íà 
ôàðìàö³¿25. 

Ðîìàí Øóõåâè÷, ÿê êîëèøí³é çàñóäæåíèé, íå 
ìàâ ïðàâà íà ïðàöþ â æîäí³é äåðæàâí³é óñòàíîâ³. Óñ³ 
êîëèøí³ çàñóäæåí³ ìîãëè ä³ñòàòèñÿ õ³áà ùî äî Ìàñ-
ëîñîþçó26, Öåíòðîñîþçó27 àáî äî ÿêî¿ñü ³íøî¿ êîîïå-
ðàö³¿. Òóäè ï³øîâ Ï³äãàéíèé. Ïðèãàäóþ, â³í ä³ñòàâàâ 
55 çëîòèõ íà ì³ñÿöü, à ìàâ äèïëîì ³íæåíåðà áóäîâè 
êîðàáë³â. Íàòîì³ñòü Ðîìàí ìàâ ÿê³ñü ñâî¿ ïëàíè.

Ç Ðîìàíîì ÿ çóñòð³÷àâñÿ ê³ëüêà ðàç³â íà òèæäåíü. 
Ìè ðîçìîâëÿëè ïðî ð³çí³ ðîáîòè äëÿ ìåíå. ß øóêàâ 
ðîáîòó, ùîá óòðèìóâàòè ðîäèíó. Äî ìåíå çàòåëå-
ôîíóâàëè ç ì³ùàíñüêî¿ êàñè (áàíêó) â Ïåðåìèøë³. 
À ó Ëüâîâ³ òîä³ äóæå ðîçðîñòàâñÿ Ïðîìáàíê28, ÿêèé 
ñïèðàâñÿ íà äð³áí³ çàîùàäæåííÿ ñëóæíèöü, ñòóäåí-
ò³â, ³íøèõ ³ âñ³ êîøòè âêëàäàâ ó ðîçáóäîâó óêðà¿í-
ñüêî¿ ³íäóñòð³¿, ïðîìèñëó, òîðã³âë³.

25Тепер фармацевтичний факультет Львівського медичного універ-
ситету.

26Крайовий молочарський союз Маслосоюз, заснований 1907 року 
у Стрию. У міжвоєнний період його провідниками були ветерани УГА 
А. Мудрик, А. Палій, О. Лис. З 1925 року експортував свою продукцію за 
межі Польщі. На 1939 рік мав 12 відділів, 26 гуртівень. 

27Центросоюз — українська господарсько-економічна організація.
Діяла з кінця XIX до першої половини XX ст. Займалася поставкою про-
мислових товарів, палива, добрив, насіння, заготівлею та збутом сіль-
ськогосподарської продукції. На 1937 рік торговий оборот Центросоюзу 
становив 37.504.000 польських злотих.

28Промислово-кооперативний банк у Львові в 1936–1939 рр. Його 
очолювали Л. Скоп’як, А. Міленич, Р. Мисик. На 1939 рік банк мав фінан-
совий оборот близько одного мільйона злотих.
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ß ïî¿õàâ äî Ïåðåìèøëÿ. Òîé áàíê òðèìàëè òðè êóï-
ö³. Îäèí ìàâ êðàìíèöþ ç ðå÷àìè äîìàøíüîãî âæèòêó, 
ð³çíèìè õ³ì³êàë³ÿìè, äðóãèé òîðãóâàâ ìàíóôàêòóðîþ 
– ïåðåâàæíî îäÿãîì òà òêàíèíîþ, òðåò³é âæå íå ïðè-
ãàäóþ ÷èì. Âîíè âîäèëè ìåíå ïî áàíêó, ïîêàçóâàëè 
âñå. Â îäíîìó â³ää³ë³ çà÷åïèâ ìåíå ÿêèéñü õëîïåöü: 
“Âè çíàºòå, âàø áàòüêî â÷èâ ìåíå â ã³ìíàç³¿”.

Òðåáà ñêàçàòè, ùî ì³é òàòî, áóäó÷è ïðîôåñîðîì 
ã³ìíàç³¿, çàâæäè îï³êóâàâñÿ á³äíèìè øêîëÿðàìè, 
ãîëîâíî ëåìêàìè ç ïîõîäæåííÿ. Éîãî ëþáèëè âñ³ 
ó÷í³. ×àñòî â³í òîðãóâàâñÿ ç ³íøèìè ïðîôåñîðàìè: 
“Ñëóõàé, ÿ ïóùó òîá³ òîãî ³ä³îòà, ñèíà ïîëêîâíèêà, à 
òè ìåí³ ïóñòè ìî¿õ òàêèõ-òî òðüîõ”. ² ïîäàâàâ ïð³ç-
âèùà. Áàòüêî â÷èâ ëàòèíó, à òàìò³ â÷èëè ïîëüñüêó, 
ìàòåìàòèêó. Âñå ðîáèâ òàê³ òîðãè: âèì³íþâàâ ÿêî-
ãîñü çíàíîãî ïîëüñüêîãî õëîïöÿ íà ê³ëüêîõ ëåìê³â. 

Òî òîé õëîïåöü ³ êàæå: “Íå äàéòå ñåáå êóïèòè. 
Âîíè êîíå÷íî ìóñÿòü âàñ ìàòè, áî âæå íå ìàþòü í³-
êîãî. Âè îäèíîêèé, õòî ìîæå áóòè”. Äîäàâ, ùî âîíè 
ìàëè â÷îðà íàðàäó é ïîñòàíîâèëè, ùî çà âñÿêó ö³íó 
ìóñÿòü ìåíå ìàòè.

Áàíê áóâ âåëèêèé, ó íüîìó ëèøå ºïèñêîï òðè-
ìàâ ê³ëüêà ì³ëüéîí³â äîëàð³â íà ðàõóíêó. Âñ³ öåð-
êîâí³ ãðîø³ áóëè â òîìó áàíêó. Îòæå, áàíê ìàâ âå-
ëèê³ ìîæëèâîñò³, àëå âîíè íå ìîãëè ñîá³ ç òèì äàòè 
ðàäè. Ïðîñèëè ìåíå: “Íàì òðåáà êîãîñü ìîëîäîãî, 
ùîá â³í ò³ ãðîø³ âêëàäàâ ³ ðîçáóäîâóâàâ áàíê. Áî 
áàíê íå ðîáèòü òîãî, ùî ì³ã áè ðîáèòè”. ß â³äïîâ³â: 
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“Òî íå º òàê òÿæêî. Òðåáà çîðãàí³çóâàòè, ÿê Ïðîì-
áàíê, íàïðèêëàä, ñëóæíèöü, ÷è ùå ÿêóñü îùàäí³ñòü, 
³ áóäå ðîçáóäîâà ïðîìèñëîâîñò³ é òîðã³âë³”. À âîíè 
íà òå: “Âëàñíå äëÿ òîãî ìè âàñ çàïðîøóºìî”.

Ïî îá³ä³ áóëà íàðàäà, íà ÿê³é ò³ òðè ïðîìèñëîâö³ 
ìåí³ ñêàçàëè: “Ìè ïðîïîíóºìî âàì ïîñò äèðåêòîðà 
ì³ùàíñüêî¿ êàñè. Íà ïî÷àòîê õî÷åìî äîìîâèòèñÿ íà 
òðè ì³ñÿö³ — ÷è âè íàì ï³ä³éäåòå, ÷è ìè âàì ñïîäî-
áàºìîñÿ. Êîæåí ç íàñ çà ò³ òðè ì³ñÿö³ ìîæå âèðîáè-
òè ñîá³ îï³í³þ. Íàðàç³ ìîæåìî çàïðîïîíóâàòè âàì 
ïëàòíþ 750 çëîòèõ”.

Òî ìåíå òàê ïðèãîëîìøèëî, ùî ÿ, ïåâíî, çðî-
áèâ ÿêóñü äóðíóâàòó ì³íó. Öåíòðîñîþç òîä³ ïëàòèâ 
50–60 çëîòèõ, Ìàñëîñîþç òàê ñàìî, íà äåðæàâíèõ 
ðîáîòàõ, íàïðèêëàä áàòüêîâ³ çà äîâã³ ðîêè ðîáîòè â 
ã³ìíàç³¿ ³ ñåì³íàð³¿, — 500 çëîòèõ. Ò³ 750 çëîòèõ äëÿ 
ìåíå âèãëÿäàëè ÿê ôàíòàñòè÷íà ñóìà. ß ìîâ÷àâ. 
Òîä³ îäèí ç íèõ êàæå: “Ìè çíàºìî, ùî òî íå º â³äïî-
â³äíà äëÿ âàñ ïëàòíÿ, àëå ïî òðüîõ ì³ñÿöÿõ âè ïðè-
éäåòå äî íàñ ³ ñêàæåòå: “Ïàíîâå, ÿ ââàæàþ, ùî ìåí³ 
íàëåæèòüñÿ ïðèíàéìí³ ùå 1000 çëîòèõ ïëàòí³”. Àëå 
ìè º êóïö³, ïàíå ×àéêîâñüêèé, ³ ìè âàì ñêàæåìî: 
“Í³. Âè â íàñ âàðò³ 1200 çëîòèõ. ² ìè âàì äàºìî ¿õ”.

Òî ìåíå òàê ïðèãîëîìøèëî! ß ëèøèâ ¿ì êîï³þ 
äèïëîìà é ñêàçàâ, ùî ìóøó ïî¿õàòè äî Ëüâîâà ïî-
ðàäèòèñÿ ç ðîäèíîþ.

Ó Ëüâîâ³ ïðèéøîâ äî Ðîìàíà é ðîçïîâ³â ïðî 
âñå. Ðîìàí êàæå: “Òàê, òî º âåëèê³ ãðîø³, àëå Ïåðå-
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ìèøëü — òî òàêà ä³ðà! Òàì õ³áà º ê³ëüêà ãàðíèõ ä³â÷à-
òîê — âîíè ñàì³ áóäóòü ïðè¿æäæàòè äî òåáå äî Ëüâî-
âà — ³ á³ëüø í³÷îãî. ×îãî òîá³ òóäè ¿õàòè? Ìè ìîæåìî 
ñòâîðèòè âëàñíå ï³äïðèºìñòâî é ìàòè ìîæëèâ³ñòü 
ðîçáóäîâóâàòè óêðà¿íñüêèé ïðîìèñåë, òîðã³âëþ...”

***
Ìè çàäóìàëè ñòâîðèòè áþðî ðåêëàìè, ïîñòàâèòè 

éîãî íà ºâðîïåéñüêèé ëàä. Ïåðåä òèì òðîº ïîë³òâ’ÿç-
í³â (îäíîãî ç íèõ, Ìèêîëó Á³ãóíà29, ÿ çíàâ) âæå áóëè 
ñòâîðèëè òàêå áþðî ðåêëàìè — Öåíòðîðåêëàìó. 
Âîíè çáèðàëè îãîëîøåííÿ ç Öåíòðîñîþçó, Ìàñëîñî-
þçó, ³íøèõ. ² òàê òðèâàëî ùîñü ê³ëüêà ì³ñÿö³â. Ãàçåòàì 
ãðîø³ íå ïëàòèëè, ðîçòðèíüêàëè ¿õ, ³ âñå çàâàëèëîñÿ. 
Ó ðåçóëüòàò³ Øåïàðîâè÷ ç Öåíòðîñîþçó òà ³íø³ ñêàçà-
ëè, ùî í³÷îãî ñï³ëüíîãî ç ðåêëàìîþ ìàòè íå õî÷óòü.

Ðîìàí áóâ ÷ëåíîì “Ìîëîäî¿ Ãðîìàäè”30, ÿêà 
áóëà äóæå ïîâàæíîþ, çàìêíåíîþ â ñîá³ îðãàí³çà-
ö³ºþ. Äî íå¿ âõîäèëè ñòàðøèíè ³ âîÿêè Óêðà¿íñüêî¿ 
Ãàëèöüêî¿ Àðì³¿ (ÓÃÀ), Óêðà¿íñüêèõ Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëü-

29Бігун Микола – “Малий” — народився 13.01.1901 р. в с. Струтин 
Долинського повіту. Працював у “Просвіті” в с.  Журавно біля Стрия, 
1932 року сидів у стрийській тюрмі. Провідний член ОУН-(м), учасник 
арештування Олекси Гасина гестапо восени 1942 р. у Конюхові. Працю-
вав у Крайсгавптманшафті в Стрию.

30“Молода Громада” (1925–1939) — товариство ветеранів УГА та 
Армії УНР, яке влаштовувало зібрання, дискусії на теми визвольних 
змагань 1917–1921 рр., святкування 1 листопада та 22 січня, організо-
вувало походи до могил вояків на Зелені свята. Очолювали її Ю. Шепа-
рович з Центросоюзу та А. Мельник, секретарем був Л. Макарушка. Всі 
вони були членами УВО та ОУН.
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ö³â (ÓÑÑ). Óñ³ âîíè áóëè ÷ëåíàìè ÓÂÎ ³ ÎÓÍ. Âîíè 
çàëó÷èëè äî ñåáå ìîëîäèõ îóí³âö³â, òî÷í³øå óâ³ñò³â, 
ÿê ñâîþ â³äáóäîâó.

Ðîìàí ç íèìè çíàâñÿ, ÷àñòî õîäèâ äî íèõ. Îäíî-
ãî ðàçó ïåðåä Âåëèêîäíåì âîíè ç³áðàëèñÿ íà “ñâÿ-
òî îñåëåäöÿ” é ðîçïîâ³äàëè ñîá³ ð³çí³ ³ñòîð³¿. Ðîìàí 
ïî÷àâ ðîçïîâ³äàòè ¿ì ïðî ñïðàâó, ÿêó ìîæíà áóëî 
áè â³äêðèòè: “ßê ìè äîáðå ¿¿ ïîñòàâèìî, òî âñå áóäå 
³íàêøå âèãëÿäàòè”. Âîíè éîìó ñêàçàëè: “Áóäåìî 
òîá³ ïîìàãàòè ðîáèòè òî áþðî ðåêëàìè”.

Îñê³ëüêè ÿ ìàâ çàê³í÷åí³ âèù³ òîðãîâåëüí³ ñòó-
ä³¿, ÿ ìàâ ïðàâî çàêëàäàòè áþðî ç òèì, ùî çàïëà÷ó 
äðóãó êàòåãîð³þ ëàéñåíñ31. Ïåðøèé ëàéñåñ ïëàòèëè 
âåëèê³ ôàáðèêè, äå ïðàöþâàëî ïîíàä 1000 ðîá³òíè-
ê³â. Äðóãèé ëàéñåñ òåæ áóëà äóæå âèñîêà îïëàòà.

Òàê ìè çàëîæèëè áþðî ðåêëàìè “ÔÀÌÀ”. Öå 
ñëîâî ìîæíà áóëî âæèâàòè ³ â óêðà¿íñüê³é, ³ â ïîëü-
ñüê³é ìîâ³ îäíàêîâî. Áþðî, ìè ââàæàëè, ìàëî áóòè 
çàãàëüíîºâðîïåéñüêå: ³ óêðà¿íñüêå, ³ ïîëüñüêå. Òðå-
áà áóëî ä³ñòàòè ãðîø³ íà ïî÷àòîê.

Àëå çíàéøîâñÿ òàêèé ñîá³ ÷îëîâ³ê, ùî ñê³í÷èâ 
ïîëüñüêó øêîëó ãàíäëüîâó32 é õîò³â çàñíóâàòè ñâîº 
áþðî ðåêëàìè. Ùîá éîãî çíåøêîäèòè, Ðîìàí âèð³-
øèâ óçÿòè éîãî äî íàñ: “Ï³äïèøåìî ç íèì òàêèé äî-
ãîâ³ð, ùî ÿêùî â³í ï³äå â³ä íàñ, òî âæå íå áóäå ìàòè 
ïðàâà â³äêðèòè âëàñíå áþðî ðåêëàìè”. Ìè ï³äïèñà-

31Право на ведення підприємницької діяльності.
32Торгівельну.
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ëè ç íèì êîíòðàêò íà òðè ì³ñÿö³. Ïëàòèëè éîìó âåëè-
ê³ ãðîø³ — 700 çëîòèõ íà ì³ñÿöü. Ìè ìàëè âæå òîä³ 
1500 çëîòèõ — Ðîìàí ³ ÿ. Âèð³øèëè, ùî ÿ áóäó áðàòè 
îäíó òðàìâàéíó êàðòó çà 40 çëîòèõ, Ðîìàí — ï³âêàð-
òè, à ï³âêàðòè éîìó áóäóòü îïëà÷óâàòè, áî â³í ïðàöþ-
âàâ òîä³ â Îðãàí³çàö³¿ óêðà¿íñüêèõ ðîá³òíèê³â. Ðîìàí 
áóâ òàì ïðîâ³äíèêîì ³ âèõîâíèêîì. Àëå ñïåö³àë³ñò ç 
Âàðøàâè “ç’¿â íàø êàï³òàë”; í³÷èì íàì íå ïîì³ã, áî 
íå çíàâ í³÷îãî á³ëüøå, àí³æ ìè. ×åðåç òðè ì³ñÿö³ ìè 
éîãî çâ³ëüíèëè. 

ß ïðîñòóä³þâàâ áàãàòî ë³òåðàòóðè ïðî ðåêëàìó, 
ãîëîâíî í³ìåöüêî¿: í³ìö³ ìàëè äóæå äîáðå ïîñòàâ-
ëåíó ðåêëàìíó ñïðàâó.

“ÔÀÌÀ” áóëà çàñíîâàíà â áåðåçí³ 1937 ðîêó. Ðî-
ìàí óçÿâ íà ñåáå íàëàãîäèòè çâ’ÿçêè çîâí³øí³ ÷åðåç 
“Ìîëîäó Ãðîìàäó” ç ãîëîâíèìè óêðà¿íñüêèìè åêî-
íîì³ñòàìè, ïðîìèñëîâöÿìè, âëàñíèêàìè òîðã³âë³ é 
êîîïåðàö³¿. Ïðèâ³â äóæå ãàðíîãî õëîïöÿ, ÿêèé áóâ 
àðåøòîâàíèé ³ íå ì³ã çíàéòè ðîáîòè, àëå áóâ äóæå 
ìóäðèé ³ ñïðèòíèé. Ìè éîãî âçÿëè íà ðîáîòó. Ïî÷à-
ëè ïðàöþâàòè.

Ðîìàí ïåðåêîíàâ Øåïàðîâè÷à33 ç Öåíòðîñîþçó, 
ùîá ñï³âïðàöþâàâ ç íàìè. Ðîìàí êàçàâ, ùî òðåáà ñòâî-
ðèòè ï³äïðèºìñòâî, íå çàëåæíå í³ â³ä ïîëüñüêîãî, í³ â³ä 

33Юліан Шепарович (1886–1949) — відомий галицький війський і гро-
мадський діяч, офіцер УГА й Армії УНР. У 1925 – 1939 роках – голова 
Цетросоюзу та “Молодої Громади”. Учасник Другого Великого Збору ОУН 
у Римі в серпні 1939 р. Помер і похований у Мюнхені.
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óêðà¿íñüêîãî äæåðåëà. Òî ìàëà áè áóòè ìàòåð³àëüíà ³ 
ô³íàíñîâà áàçà äëÿ ÎÓÍ. Ï³çí³øå ÿ ïîáà÷èâ, ÿê â³í öå 
ðîáèòü. Ìåí³ òî äóæå ñïîäîáàëîñÿ. Òàê âèãëÿäàëî, ùî 
ìàºìî íå ò³ëüêè äîáðå ï³äïðèºìñòâî, à é øëÿõåòíå, 
çàâäàííÿì ÿêîãî áóëî ñòâîðèòè áàçó äëÿ ÎÓÍ.

Ïî÷àëè çáèðàòè îãîëîøåííÿ. Íàéïåðøå äîìî-
âèëèñÿ, ùî ãàçåòà “Ä³ëî”34 äàñòü íàì 75% çíèæêè â³ä 
îãîëîøåíü, àëå âîíà çàæàäàëà êàâö³¿35 5 òèñÿ÷ çëî-
òèõ. Ìè ñò³ëüêè íå ìàëè. Òîä³ â ãàçåò³ ñêàçàëè, ùî òî 
ìîæå áóòè âåêñåëü â³ä ÿêî¿ñü ïîâàæíî¿ îñîáè.

Ðîìàí ï³øîâ äî ñâîãî ñòðèéêà, àäâîêàòà Ñòå-
ïàíà Øóõåâè÷à. Òîé ñêàçàâ: “Õî÷åø, ÿ òîá³ ï³äïèøó 
íå òî ùî íà 5 òèñÿ÷, à íàâ³òü íà 50 òèñÿ÷”. ² ï³äïèñàâ 
âåêñåëü. Ìè çàíåñëè éîãî äî ðåäàêö³¿ “Ä³ëà” é óêëà-
ëè ç íåþ êîíòðàêò. 

Ïîò³ì ÿ ï³øîâ äî Ïàë³ºâà â ïàðò³þ Ôðîíò íàö³î-
íàëüíî¿ ºäíîñòè36: â³í âèäàâàâ ãàçåòó. ² â³í íàì äàâ 

34“Діло”– найстаріша українська щоденна газета в Галичині, що вихо-
дила у Львові в 1880–1939 рр. (з 1888 р. – щоденно). У 1881–1906 при газеті 
виходила “Бібліотека найзнаменитіших повістей” (74 томи), у 1936–1939 рр. 
— “Бібліотека “Діла” (48 томи). У 1927–1939 роках головним редактором га-
зети був Василь Мудрий. З 1925 року “Діло” почало підтримувати політичну 
лінію Українського національно-демократичного об’єднання (УНДО).

35Застави.
36ФНЄ (в народі “файноє”) — легальна українська націоналістична 

партія, заснована 1933 року на чолі з А. Палієвим, С. Гарасимовичем, 
І. Рудницьким. Вона виступала проти програми дії як ОУН, так і УНДО. Її 
партійними органами були газети “Батьківщина”, “Перемога”, “Українські 
вісті”, “Хліборобський шлях”. З 1941 року активно співпрацювала з Україн-
ським центральним комітетом (УЦК). У 1943 р. разом з УЦК допомагала у 
створенні дивізії “Галичина”.
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çíèæêó íà 80 ÷è 85%, òàê ùî ìè çà ò³ îãîëîøåííÿ 
ìàëî ùî ïëàòèëè. ²âàí Òèêòîð37 ñïî÷àòêó íå çàõîò³â 
ç íàìè ãîâîðèòè, áî êàçàâ, ùî âæå ìàâ íàãîäó ïåðå-
êîíàòèñÿ íà òàìòîìó áþð³, ùî óêðà¿íö³ íå íàäàþòü-
ñÿ äî ï³äïðèºìíèöòâà é íå âàðòî ìàòè ç íàìè ä³ëà. 
Â³í áóäå äàâàòè îãîëîøåííÿ, ÿê ââàæàº çà ïîòð³áíå. 
Àëå ï³çí³øå, çà ï³âðîêó, ñàì çàòåëåôîíóâàâ, ùîá ÿ 
ïðèéøîâ äî íüîãî. Ìè ïîãîâîðèëè, ³ ïîáà÷èâøè, ùî 
ìè äîáðå ïðàöþºìî, â³í ïîãîäèâñÿ íà 65% çíèæêè ó 
ñâî¿õ ãàçåòàõ.

Ìè íå ò³ëüêè ðîçì³ùóâàëè îãîëîøåííÿ, à é 
ñêëàäàëè äî íèõ òåêñòè. Íà ðîç³ Ðèíêó ³ Ãðóäç³öü-
êîãî âíèçó áóâ Ïðîìáàíê, âèùå áóëè ìè (â³äêðèëè 
òàì áþðî), à ùå âèùå – “Äîáðà êíèæêà”. Íåäàëåêî 
ìåøêàëî ê³ëüêà íàøèõ äðóç³â. ßê³â Ëÿíèöÿ, ìèñòåöü, 
õóäîæíüî îôîðìëÿâ äëÿ íàñ ðåêëàìó. Ìè ïëàòèëè 
éîìó 120 çëîòèõ. Òî áóëè âåëèê³ ãðîø³. Ëÿíèöÿ ó íàñ 
ïðàöþâàâ, ñê³ëüêè òðåáà áóëî, áî áëèçüêî æèâ. Éîãî 

37Іван Тиктор (6.06.1896 – 26.08.1982) — родом із с. Красне Золочівсь-
кого повіту, відомий громадський і політичний діяч, видавець і редактор. 
Під час Першої світової війни був у Легіоні УСС. Член Української Вій-
ськової Організації (УВО). З 1923 року розпочав випуск тижневика “Но-
вий час”, який став щоденним часописом. У 1925 створив у Львові ви-
давничий концерн, який почав видавати газети “Народна справа”, “Наш 
прапор”, “Наш лемко”, журнал “Комар”, щомісячник “Дзвіночок”. У 1934 
він започаткував випуск книжкової серії “Історична бібліотека”, де було 
опубліковано “Велику історію України”, “Історію українського війська”, 
“Історію української культури”. Тут було видано багато художніх творів, 
перекладів з іноземних мов. З 1947 року жив у Канаді, де у 1950 році за-
снував у Вінніпезі власне видавництво. Помер і похований в Оттаві.
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³ ùå ê³ëüêîõ ìèñòö³â ìè ïîò³ì ïåðåáðàëè äî ñåáå íà 
ñòàëó ïëàòíþ.

Òàê ìè ïî÷àëè ðåêëàìó â ãàçåòàõ. ß çáèðàâ ãàçå-
òè çà ì³ñÿöü, ðîáèâ îäèí ðàõóíîê ³ ç òèìè ãàçåòàìè 
éøîâ äî Öåíòðîñîþçó. Òàì áóâ ñåêðåòàð (òàêîæ êî-
ëèøí³é ïîë³òâ’ÿçåíü), â³í áðàâ óñå öå é ³øîâ äî Øå-
ïàðîâè÷à, ÿêèé âñå ï³äïèñóâàâ, ³ ÿ ä³ñòàâàâ ãðîø³. 
Òèìè ãð³øìè ìè ïëàòèëè çàðîá³òîê. 

Îñê³ëüêè ìè äàâàëè 50% íà âñ³ ãàçåòè Öåíòðî-
ñîþçó, Ìàñëîñîþçó ÷è ³íøèì óêðà¿íñüêèì óñòàíî-
âàì, òî çàðîáëÿëè íà ãàçåòàõ Òèêòîðà 10%, íà ãàçåò³ 
“Ä³ëî” — 25%, íà ãàçåò³ Ïàë³ºâà — 30 ç ÷èìîñü â³ä-
ñîòê³â. Òî âæå íàì äàâàëî áàçó, ùîá ìè ìîãëè æèòè 
é ðîçâèâàòèñÿ.

Ïîò³ì ìè çâåðíóëèñÿ äî ô³ðì “Ïðàæ³íü”, “Êàëè-
íà” òà ³íøèõ. Ùîê³ëüêà äí³â ÿ ¿çäèâ äî íèõ ³ íàìàãàâ-
ñÿ ¿õ ä³ñòàòè. ² âîíè òàêè äàëè íàì ðåêëàìó. Äóæå 
íàì ïîìàãàëà ô³ðìà “Åëåãàíò” (Ëåâèöüêà ³ Ñêîïëÿê), 
“Íîâà ôîðòóíà”, ³íø³, ìåíø³ ô³ðìè. Ìè äàâàëè ¿ì 
ãîòîâ³ îãîëîøåííÿ, ðèñóíêè. Ï³çí³øå âîíè íàñò³ëüêè 
íàì äîâ³ðÿëè, ùî íàâ³òü íå ïåðåâ³ðÿëè ìàëþíê³â äëÿ 
ðåêëàìè, ÿêó ìè ðîáèëè.

Ìè äàâàëè íàâ³òü åðîòè÷í³ îãîëîøåííÿ. Ïðèãà-
äóþ, íà îäí³é ðåêëàì³ áóëà íàìàëüîâàíà ä³â÷èíà, ùî 
íàñòàâèëà êîë³íî. ×àñàìè äåõòî ìàâ çàñòåðåæåííÿ: 
“Íàùî âè êîë³íà ïîêàçóºòå? Òî íåïðèñòîéíî!” Àëå òî 
áóëî äîáðå äëÿ ðåêëàìè, ÿê ïîò³ì ïåðåêîíóâàëèñÿ. 
Îãîëîøåííÿ áóëè äóæå ö³êàâ³. Òåêñòè ðîçðîáëÿëè ó 



Çðàçêè ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü “Ôàìè”
äëÿ ô³ðìè “Åëåãàíò” â ãàçåò³ “Ä³ëî” (1938 ð.)
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âèãëÿä³ ïîðàä: íàïðèêëàä, ÿê âêëàäàòè ïàï³ðîñè â ïà-
ï³ðö³ “Êàëèíà”. Ðåêëàìà ïî÷àëà äóæå ðîçâèâàòèñÿ.

Ñòâîðèâøè âëàñíå ï³äïðèºìñòâî, Ðîìàí ñòà-
ðàâñÿ çàëó÷èòè äî íüîãî ³íøèõ ëþäåé. Äåêîëè ìè 
ïðàöþâàëè ïî äâàíàäöÿòü ãîäèí äåííî. ß ïðàöþ-
âàâ ç 7-î¿ ðàíêó äî 9-î¿ âå÷îðà. Ðîìàí ïðèõîäèâ 
âïîëóäíå é ïðàöþâàâ ç³ ìíîþ ö³ëèé äåíü.

Ìè ïðîâàäèëè äâ³ êàñè: îäíó íîðìàëüíó, à äðóãó 
“ï³ä ñòîëîì”, òàê çâàíó ÷îðíó êíèãó, íå äëÿ ïîäàò-
êîâîãî áþðî. Ïåðøà êíèãà — îô³ö³éíà, äðóãà — äëÿ 
íàñ: íàø³ âêëàäè â ÎÓÍ. Ïåðåâàæíî ìè äàâàëè ÎÓÍ 
ïî 100 çëîòèõ. Çàçâè÷àé ïðèõîäèëà ñåñòðà Á³ëà-
ñà38, òîãî, ùî ïîâ³ñèëè ïîëÿêè, é çàáèðàëà ò³ ãðîø³ 
äëÿ Îðãàí³çàö³¿.

Ìè ïî÷àëè øâèäêî ðîçâèâàòèñÿ, â³äêðèâàëè 
êîæí³ äâà-òðè ì³ñÿö³ íîâ³ â³ää³ëè: äåêîðàö³é â³êîí, 
ðåêëàìè, îãîëîøåíü, äðóêóâàííÿ, âèñòàâêè ³ äåêî-
ðàö³¿ íà òîðãàõ. Íàáèðàëè â íèõ äî ïðàö³ êîëèøí³õ 
ïîë³òè÷íèõ çàñóäæåíèõ, ÿê³ íå ìîãëè çíàéòè ðîáî-
òè, àëå áóëè ïàòð³îòàìè, ³íòåë³ãåíòíèìè òà äîáðå 
íàäàâàëèñÿ äî ïðàö³.

38Можливо, це Марія Білас. Її брат Василь Білас (1911 – 1932) був 
членом УВО та ОУН, входив до дрогобицької бойової п’ятірки. 19 серпня 
1931 року разом зі своїм дядьком Дмитром Данилишиним виконав атен-
тат на керівника східного відділу МЗС Польщі Т. Голувки. Брав участь в 
“ексах” на банк у Бориславі (31.07.1931), пошту в Трускавці (8.08.1931) та 
разом із 12 бойовиками на пошту в Городку (30.10.1931). Після цієї опе-
рації був заарештований разом з Данилишиним. 24 грудня 1932 року за 
вироком Наглого суду обидва були страчені в тюрмі Бригідки у Львові.



Çðàçêè ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü  “Ôàìè”
äëÿ ô³ðìè “Êàëèíà” â ãàçåò³ “Ä³ëî” (1939 ð.)
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***
Ìàþ÷è çàê³í÷åí³ âèù³ òîðãîâåëüí³ ñòóä³¿, çã³ä-

íî ç ïîëüñüêèìè çàêîíàìè, ÿ ì³ã ìàòè ñâ³é øèôð. 
Ìè äîâãî íàä òèì äóìàëè, ÿê éîãî ñòâîðèòè. Ðîìàí 
õîò³â ñòâîðèòè òàêèé øèôð, ÿêèé áè íå ìîãëà ðîç-
êóñèòè ïîëüñüêà ïîë³ö³ÿ, ùîá ïðîâàäèòè âñþ îóí³â-
ñüêó ðîáîòó. Àëå, íà æàëü, íàì òî íå âäàëîñÿ.

Ð³âíî÷àñíî ìè ìàëè äîáðå ïîñòàâëåíó ðîçâ³ä-
êó. Ìè ñòàðàëèñÿ áëèæ÷å çàï³çíàòèñÿ ç ä³â÷àòàìè 
â òåëåôîííèõ öåíòðàëÿõ, ³ âîíè äîïîìàãàëè íàì. 
Êîëè, íàïðèêëàä, äèðåêòîð Öåíòðîñîþçó â³â âàæ-
ëèâó ðîçìîâó ç ÿêèìñü ³íøèì äèðåêòîðîì ó ïîë³-
òè÷í³é ÷è åêîíîì³÷í³é ñïðàâ³ ÷è ïðîòè íàñ, ä³â÷èíà, 
ùî áóëà â öåíòðàë³, ï³äêëþ÷àëà äî ðîçìîâè íàøå 
áþðî é êàçàëà: “Óâàãà”. Òîä³ ÿ ñèä³â òèõî é ñëóõàâ. 

Òàêà ðîçâ³äêà ïîìàãàëà íàì ÷àñîì ðîáèòè ð³çí³ 
îáîðóäêè, íà ÿêèõ ìè äîáðå çàðîáëÿëè. Áóëà òàêà 
äðóêàðíÿ “Á³áëüîñ”. Òàì ïðàöþâàâ ñòàðøèíà ÓÃÀ ç 
“Ìîëîäî¿ Ãðîìàäè”. Â³í êàæå òåëåôîíîì Øåïàðî-
âè÷ó, ùî äàº Öåíòðîñîþçó òàê³ ö³íè, ÿê³ ìè íå ìî-
æåìî äàòè. ß ñëóõàþ. Øåïàðîâè÷ êàæå: “Äîáðå, ÿê 
òè äàø ö³íè íèæ÷³, í³æ “ÔÀÌÀ”, ÿ áóäó çàìîâëÿòè 
â òåáå. Àëå “ÔÀÌÀ” äàº íàì íèæ÷³ ö³íè”. Òîé êàæå: 
“Íåìîæëèâî”. À òðåáà áóëî íàäðóêóâàòè 100 òèñÿ÷ 
ïîäâ³éíèõ âêëàäîê íà ðàõóíîê äëÿ êîîïåðàö³é. Â³í 
¿ì äàâ ïî 7,2 çëîòèõ. À ìè äðóêóâàëè ïî 8 çëîòèõ. 
Òîä³ ÿ ï³øîâ äî îäí³º¿ ëüâ³âñüêî¿ äðóêàðí³ (áî ñâîº¿ 
â íàñ íå áóëî), äå ïðàöþâàâ õëîïåöü, ùî ðîáèâ íàì 
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ð³çí³ ðîáîòè. Â³í çíèçèâ ö³íó äî 6,5 çëîòèõ. ß ï³øîâ 
ç ò³ºþ ïðîïîçèö³ºþ äî Øåïàðîâè÷à. Øåïàðîâè÷ 
êàæå: “Ñëóõàéòå, ÿê âè ìîæåòå òàêó îôåðòó äàâà-
òè? Ñê³ëüêè âè äî òîãî äîêëàäàºòå?” ß êàæó: “Ìè íå 
ìîæåìî äîêëàäàòè, áî ìè íå º äîïîìîãîâà îðãàí³-
çàö³ÿ. Ìè ìóñèìî çàðîáëÿòè”. Â³í ïèòàº: “À ñê³ëü-
êè æ âè íà òîìó çàðîáëÿºòå?” ß â³äïîâ³äàþ: “ßê ÿ 
äàþ âàì ïî 6,5, òî ïëà÷ó 5,8 çà ðîáîòó, çàðîáëÿþ 
70 ãðîø³â. Äóæå ìàëî çàðîáëÿþ íà Öåíòðîñîþç³”. 
Â³í òîä³ çà òåëåôîí — ³ íà “Á³áëüîñ”, ïî÷àâ ç íèì 
ñâàðèòèñÿ. Â³ä òîãî ÷àñó ÿ á³ëüøå íå ìàâ êëîïîòó. 
Íà ³íø³é ðîáîò³ ÿ ïîâåðíóâ ñîá³ òó âòðàòó.

***

Íåçàáàðîì ìè ñòâîðèëè òàêîæ â³ää³ë äåêîðàö³é 
â³òðèí. Ïðàöþâàëè ìè ãîëîâíî äëÿ öåíòðîñîþç³â-
ñüêèõ ³ ìàñëîñîþç³âñüêèõ êðàìíèöü. Ìàñëîñîþç ³ 
Öåòðîñîþç ì³íÿëè ñâî¿ â³òðèíè ÷îòèðè ðàçè äî ðîêó, 
³ ìè ¿õ ìàëþâàëè. Ôàðáó ìè ðîçïîðîøóâàëè  áàëî-
íàìè, â ÿêèõ áóëî ñòèñíåíå ïîâ³òðÿ, ÷åðåç ôîðìè, ³ 
òàêèì ÷èíîì îòðèìóâàëè ê³ëüêàíàäöÿòü òàêèõ äåêî-
ðàö³é. Âèõîäèëî äóæå ôàõîâî. Ìè íàéìàëè ìàëîãî 
õëîïöÿ äëÿ ð³çíèõ îêðåìèõ äîðó÷åíü. Òàêîæ ìè ïî-
÷àëè ðîáèòè ð³çí³ êîëüîðîâ³ êàðòêè íà âåëèê³ ñâÿòà 
– Ð³çäâî, Âåëèêäåíü — ³ ïîñèëàëè ¿õ íàøèì ïîñò³é-
íèì êë³ºíòàì òà ïîòåíö³éíèì. Äëÿ öüîãî çàëó÷àëè 
ìîäåðíèõ àðòèñò³â. Äî âåëèêèõ ñâÿò ìè òàêîæ ñòàëè 
îôîðìëÿòè êîëüîðîâ³ â³òðèíè â êðàìíèöÿõ Ìàñëî-



Çðàçêè ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü  “Ôàìè”
äëÿ êîîïåðàòèâ³â “Öåíòðîñîþç” ³ “Ìàñëîñîþç”

â ãàçåò³ “Ä³ëî” (1938–1939 ðð.)
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ñîþçó òà Öåíòðîñîþçó ó Ëüâîâ³, Ñòàí³ñëàâîâ³, Òåð-
íîïîë³, Ñòðèþ é á³ëüøèõ îñåðåäêàõ. Öå äóæå âñ³ì 
ïîäîáàëîñÿ. Äåùî ï³çí³øå ïî÷àëè ðîáèòè àô³ø³ íà 
ð³çí³ âåëèê³ çáîðè òà óðî÷èñòîñò³.

Ðîìàí Øóõåâè÷ çíàéøîâ ó Êëåïàðîâ³ òàêîãî 
õëîïöÿ, ÿêîãî ìè êëèêàëè Òüîïêîþ. Â³í ïîâèíåí áóâ 
äðóêóâàòè äëÿ íàñ íà äðóêàðíÿõ, ÿê³ ìàâ âèíàéìà-
òè ïåðåâàæíî ïî âèõ³äíèõ, ó ñóáîòó òà íåä³ëþ, ùîá 
âåðñòàòè. Ìè çà âñå òå ïëàòèëè ãîò³âêîþ ³ íàéìàëè 
ñâî¿õ ðîá³òíèê³â äî ïîìî÷³. Òåïåð çà ñâîþ ïðîäóê-
ö³þ çíà÷íî ìåíøå ïëàòèëè ³ ìîãëè íàð³âíî êîíêóðó-
âàòè ç òèìè, ùî ìàëè äðóêàðí³. Ó íàñ íàâ³òü âèõîäè-
ëî òàíüøå*. Òüîïêà âèêîíóâàâ ó íàñ òàêîæ ôóíêö³¿ 
îõîðîíöÿ. Â³í áóâ çäîðîâèé ³ äî òîãî áóâ  õëîïöåì 
ç Êëåïàðîâà.

“ÔÀÌÀ” ïî÷àëà ðîñòè. Ìè âæå âèéøëè íà Êðà-
ê³â ³ Âàðøàâó, ðîçì³ùóâàëè îãîëîøåííÿ â ãàçåòàõ 
“Âàðøàâñüêà” òà “Öîäçºííè êóð’ºð” â Êðàêîâ³. Äà-
âàëè îãîëîøåííÿ â Í³ìå÷÷èí³ ³ Ìàäÿðùèí³39. 

Òîä³ çàäóìàëèñü, ÿê ðîçáóäîâóâàòè ñ³òêó. Ðî-
ìàí ìàâ óñþäè çíàéîìèõ ç ÎÓÍ, ÿê³ áóëè áåç ïðàö³. 
Éøëîñÿ ïðî òå, àáè ðîçâèíóòè ï³äïðèºìñòâî é äàòè 
¿ì ðîáîòó. Ìè ïî÷àëè ñòâîðþâàòè ïðåäñòàâíèöòâà 
â êîæíîìó ïîâ³ò³. Çëàìàëè çàáîðîíó ñòâîðþâàòè 
óêðà¿íñüê³ ï³äïðèºìñòâà íà Âîëèí³, áî óêðà¿íñüêà 
êîîïåðàö³ÿ íà òîé ÷àñ áóëà ò³ëüêè â Ãàëè÷èí³. Ìè 

* Дешевше.
39Угорщині.
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ðîáèëè âèñòàâè íå ò³ëüêè íà òîðãàõ ó Ëüâîâ³, à é íà 
âîëèíñüêèõ òîðãàõ, äå ìàëè ñâîãî ïðåäñòàâíèêà.

Íàøå ï³äïðèºìñòâî äóæå ðîçðîñëîñÿ, ìè ïî-
÷àëè çàéìàòèñÿ ùå é ðåêëàìîþ â ê³íî. Äð³áí³ ê³íî-
òåàòðè ðåêëàìóâàëèñÿ â íàñ. Ìè ðîáèëè êóïîíè ç 
ïå÷àòêîþ íà çâîðîò³ ç åìáëåìîþ “ÔÀÌÈ”, ÿê³ äà-
âàëè çíèæêó. ß ïîÿñíèâ äèðåêö³ÿì ìàëèõ ê³í, ùî 
¿õí³ á³ëåòè º çàäîðîãèìè äëÿ óêðà¿íö³â. Òàêîæ ÿ ¿ì 
ñêàçàâ, ùî ìè çóì³ºìî çàáåçïå÷èòè ¿õ â³äâ³äóâà-
÷àìè, áî òåïåð ó íèõ ³ òàê º ïîâíî â³ëüíèõ ì³ñöü. 
¯ì ö³ ³äå¿ äóæå ñïîäîáàëèñÿ. Ä³éñíî, ó íèõ ÷åðåç 
äåÿêèé ÷àñ áóëî ïîâíî â³äâ³äóâà÷³â é ïî÷àëè ìà-
ñîâî ðîçäàâàòè ò³ íàø³ á³ëåòè. Âèõîäèëî, ùî á³-
ëåòè ç ïîëüñüêîþ ïå÷àòêîþ êîøòóâàëè 90 ãðîø³â, 
à ç óêðà¿íñüêîþ — 49, â³äïîâ³äíî óêðà¿íö³ ïî÷àëè 
äî íèõ ïîñò³éíî õîäèòè. Ïîáà÷èâøè, ñê³ëüêè ïðè-
õîäèòü ëþäåé, ê³íîòåàòðè äàëè íàì ìîæëèâ³ñòü 
ïîêàçóâàòè â³äâ³äóâà÷àì íàø³ ä³àïîçèòèâè ïåðåä 
ïî÷àòêîì ô³ëüì³â. Öå äàâàëî çìîãó íàì çàðîáëÿ-
òè ãðîø³ íà ïðîäàæó öèõ á³ëåò³â, à òàêîæ çðîáèòè 
÷åðåç íèõ âåëèêó ðåêëàìó “ÔÀÌ²” ñåðåä óêðà¿í-
ñüêî¿ ñóñï³ëüíîñò³.

Òîä³ æ âåëèê³ ê³íîòåàòðè, òàê³, ÿê “Àòëàíòèê”, 
“Ìà ðèñåíêà”, “Êîïåðíèê”, òåæ ïîãîäèëèñÿ íà ñï³â-
ïðàöþ ç “ÔÀÌÎÞ”, áà÷à÷è íàø³ áåççàïåðå÷í³ 
óñï³õè â ðîáîò³ ç ìàëèìè ê³íàìè. Ïðè ïîäàëüøîìó 
äîáðîìó â³äâ³äóâàíí³ öèõ ê³íîòåàòð³â óêðà¿íöÿìè 
ç íàøèìè êóïîíàìè âîíè íàì äàâàëè áàãàòî áåç-
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îïëàòíèõ êóïîí³â íà íîâ³ ê³íîñåàíñè. Ó ñâîþ ÷åðãó, 
ìè ¿õ ðîçïîâñþäæóâàëè áåçïëàòíî ñåðåä íàøèõ 
ïîñò³éíèõ êë³ºíò³â, ÿê³ áóëè ç öüîãî äóæå çàäîâî-
ëåíí³ é îõî÷³øå ç íàìè âåëè â ïîäàëüøîìó ñï³âï-
ðàöþ.

Òàêèì ÷èíîì ìè çóì³ëè çäîáóòè òîé ðèíîê ä³à-
ïîçèò³â ó ê³íàõ, ÿêèé äî òîãî äëÿ íàñ áóâ çàêðèòèé, 
áî éîãî êîíòðîëþâàëè ïîëÿêè. Äëÿ íàñ òî áóëà 
äóæå äîáðà ïîïóëÿðí³ñòü ³ ðåêëàìíà ïðîïàãàíäà 
äëÿ “ÔÀÌÈ”.

À äàë³ ïî÷àëè ðîáèòè ð³çí³ âèñòàâêè, íàïðèêëàä 
íà òðàìâàéíèõ ñòîâïàõ çàøêëåí³ áóäî÷êè òàê³, í³áè 
÷îòèðèãðàíí³ ñòîâï÷èêè, âñåðåäèí³ ç ïîëè÷êàìè. ² 
òàì ùîì³ñÿöÿ äàâàëè ðåêëàìó ïðî óêðà¿íñüêèé òî-
âàð. Ïî÷àëè òàêîæ ïðîäàâàòè óêðà¿íñüê³ âèðîáè.

×àñàìè íàâ³òü âèãàäóâàëè ð³çí³ ³ñòîð³¿. Íàïðè-
êëàä, ïîâ³äîìèëè â ïîëüñüêó é æèä³âñüêó ïðåñó, ùî 
î 10 ãîäèí³ ðàíêó æ³íêà â³äáåðå ñîá³ æèòòÿ, ñêî÷èâ-
øè ç äàõó ãîòåëþ “Æîðæ”. ² ñêèäàëè òàêó ëÿëüêó âå-
ëèêó ç ÿêîþñü ðåêëàìîþ, ¿¿ ôîòîãðàôóâàëè. Òàê ùî 
“ÔÀÌÀ” ñòàëà äóæå ïîïóëÿðíà.

Ñâî¿ â³ää³ëè ìè â³äêðèëè â Ñòàí³ñëàâîâ³, Òåðíî-
ïîë³, ³íøèõ ïðîâ³íö³ÿõ. Òàì ìè òàêîæ ðîáèëè òàêó 
ðåêëàìó, ÿê ó Ëüâîâ³. Îòæå, ìîæíà áóëî îðãàí³çà-
ö³ÿì ìàòè âñþäè îäíàêîâ³ âèñòàâè. “ÔÀÌÀ” ñòàëà 
ïîòð³áíà óêðà¿íñüê³é ³íäóñòð³¿. Ïðîìèñëîâö³ ïîáà-
÷èëè, ùî ç íàøîþ äîïîìîãîþ ìàþòü òåïåð á³ëüøå 
÷àñó, ÿêèé ìîãëè ïîòðàòèòè íà ùîñü ³íøå, é íàáà-
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ãàòî äåøåâøó, í³æ äå³íäå, é äóæå òî÷íó ðåêëàìó, 
çã³äíî ç äîö³ëüí³ñòþ.

Ïîò³ì ÿ ï³øîâ äî Ðåâ³ç³éíîãî ñîþçó. Â³í ìàâ 
áëèçüêî 3,5 òèñÿ÷ êîîïåðàòèâ³â ïî âñ³é Ãàëè÷èí³. ß 
çàïðîïîíóâàâ ¿ì ðîáèòè ðåêëàìó íà ùèòàõ. Íàïðè-
êëàä, ìè çðîáèëè òàêèé ùèò: ïî áîêàõ äâ³ ï÷³ëêè 
³ âîùèíà, ïîñåðåäèí³ íàçâà “Óêðà¿íñüêà êîîïåðà-
òèâà ÑÓÊ”. ¯ì äóæå ñïîäîáàâñÿ íàø ïðîåêò, ³ âîíè 
çà íüîãî äîáðå çàïëàòèëè. Òîä³ ÿ ñêàçàâ, ùî íå 
êîæåí ïîòðàôèòü òàê çðîáèòè, à ÿê çàõî÷óòü çðî-
áèòè â ñåë³, òî áóäå íåïîãàíî âèãëÿäàòè. Îòæå, 
ìè ïî÷àëè ðîáèòè ùèòè äëÿ âñ³õ ïîâ³òîâèõ êîîïå-
ðàòèâ³â. Íà ñåë³, íàïðèêëàä, êîîïåðàòèâà õîò³ëà 
ì³í³ìóì ï³âòîðà ìåòðà ùèò, à â Äåëÿòèí³ — ï’ÿòü 
ìåòð³â. ² ò³ ùèòè îáõîäèëèñÿ ¿ì ìàéæå íà ÷âåðòü 
äåøåâøå, í³æ â ³íøîìó ì³ñö³. 

Îñê³ëüêè áóëî áàãàòî ðîáîòè ç ðåêëàìîþ, ìè 
ïðèéíÿëè äî ñåáå îäíîãî òàêîãî æèäà, ÿêèé äóæå 
ñêîðî ïèñàâ íàçâè, áî äåÿê³ òðåáà áóëî ðîáèòè ò³ëü-
êè âðó÷íó, íàïðèêëàä íàçâè “Ñîáîðí³ñòü”, “Êàëèíà” 
àáî ³íø³. Íà ðåøòó ìè ìàëè òðàôàðåòè, â³äïîâ³äíî 
íàïèñè ðîáèëèñÿ äóæå øâèäêî. Îêð³ì òîãî, ó íàñ 
âñå áóëî äåøåâøå: ìè âèñòàâëÿëè ö³íó ïî 15,5 çëî-
òèõ ³ çàðîáëÿëè íà êîæí³ì ùèò³ ÿê ì³í³ìóì ïî ê³ëüêà 
çëîòèõ íà ìåòð³. ßêùî ùèò áóâ á³ëüøèé, òî íàø çà-
ðîá³òîê ñêëàäàâ ê³ëüêàíàäöÿòü çëîòèõ. Ðåâ³ç³éíèé 
ñîþç áóâ äóæå çàäîâîëåíèé ³ ðîçïîðÿäèâñÿ óñ³ì 
çàìîâëÿòè ùèòè ò³ëüêè â íàñ. Ùîòèæíÿ ìè ðîáè-
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ëè ïî ê³ëüêàíàäöÿòü òàêèõ çàìîâëåíü, äî íàñ áóëà 
÷åðãà. Òðè ç ïîëîâèíîþ òèñÿ÷³ êîîïåðàòèâ³â äàâàëè 
âåëèêèé äîõ³ä äëÿ “ÔÀÌÈ”.

***

Òðàïëÿëèñÿ ð³çí³ ö³êàâ³ ³ñòîð³¿. Ðàç áóëî òàê. 
Öåíòðîñîþç äî ð³÷íèõ çáîð³â õîò³â çðîáèòè âåëèê³ 
åêñòðàðåêëàìí³ ïëàêàòè, 70õ100 ñì, íà òàêèõ êî-
ëüîðîâèõ ïàïåðàõ, íàïðèêëàä, ïðî ïðîäàæ ÿºöü, 
ìàñëà ÷è ÷îãîñü ³íøîãî. ² ìè ¿õ ð³çíèìè ñïîñîáàìè 
ìàëþâàëè. Ðîáèëè ïî 50 — 70 ð³çíèõ ïðîåêò³â, ùî 
ïîòðåáóâàëî âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ðîá³òíèê³â. Àëå â íàñ 
áóâ îäèí òàêèé æèä, ÿêèé ðîáèâ óñå äóæå ñêîðî. 
Éîìó íàâ³òü íå òðåáà áóëî ðèñóâàòè, áî ìàâ íàáè-
òó ðóêó íà âèâ³ñêàõ. Òîé æèä áóâ äóæå ñòðàøíèé íà 
âèãëÿä — âèñîêèé, õóäèé, ÷îðíèé — ³ ïðàöþâàâ ó 
çàäí³é ê³ìíàò³.

Ðàç ïðèõîäèòü äî íàñ Øåïàðîâè÷ ³ êàæå äî Ðî-
ìàíà, ùî õî÷å ïîäèâèòèñÿ, ÿê âèãëÿäàº éîãî çà-
ìîâëåííÿ. Ðîìàí ãîâîðèòü: “Ìàºìî âæå ÷àñòèíó 
ãîòîâó, ðåøòà áóäå ãîòîâà íà òåðì³í. Ìè âàì ïðè-
âåçåìî”. “Àëå ÿ õî÷ó ïîäèâèòèñÿ, ÿê òî ðîáèòü-
ñÿ”, — êàæå Øåïàðîâè÷.

²äå äî æèäà äî òî¿ ê³ìíàòè. Ðîìàí äèâèòüñÿ íà 
ìåíå: ùî òî áóäå, ÿê Øåïàðîâè÷ éîãî ïîáà÷èòü! 
Âõîäèìî. Â³í îãëÿäàº âèâ³ñêè, à ïîò³ì îáåðíóâñÿ äî 
òîãî ñòðàøíîãî æèäà: “Òî ùî, ó âàñ òóò æèä ïðàöþº?” 
Ðîìàí ùå íå âñòèã â³äïîâ³ñòè, à æèä îáåðòàºòüñÿ äî 
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Øåïàðîâè÷à ³ êàæå ïî-óêðà¿íñüêè: “ß íàçèâàþñÿ Ëåâ-
êî Áåðë³í, ÿ º Ìîéøåéîâîãî âèçíàííÿ40. Àëå ÿ ðîäèâ-
ñÿ â Óêðà¿í³ ³ ââàæàþ ñåáå çà óêðà¿íöÿ!” Îáåðíóâñÿ ³ 
äàë³ ìàëþº. Øåïàðîâè÷ ïîäèâèâñÿ íà íàñ, âèéøîâ ç 
ê³ìíàòè ³ ãîâîðèòü: “Àëå ä³ñòàâ ÿ ëåêö³þ ç ïàòð³îòèç-
ìó!” ² á³ëüøå íå áóëî ïðîáëåì, ùî æèä ó íàñ ìàëþº.

Ùîá äàòè íàøèì ìàëÿðàì, ÿê³ ðîáèëè ðåêëàìó, 
ÿê³ñü ìîäåëüêè, ìè õîäèëè çà íèìè ç Ðîìàíîì äî 
ìàãàçèíó íà âóëèö³ Êîïåðíèêà, äå áóâ â³ää³ë ÷óæî-
çåìíî¿ ë³òåðàòóðè. Òàì ïðàöþâàëà æèä³âî÷êà, ðîê³â 
ï³ä òðèäöÿòü, áðþíåòêà, äóæå ãàðíà. Ìè ç íåþ æàð-
òóâàëè. Âîíà íàì çáèðàëà ð³çí³ ôðàíöóçüê³ æóðíà-
ëè… áåç ñîðî÷èíêè, à äðóã³ — â ñîðî÷èíö³. Òàì áóëè 
ìîäåëüêè àáî ö³ëêîì ãîë³, àáî â ÷³ìñü òàê³ì... 

ß ñïèòàâ ¿¿, ÷îìó ò³, ùî â ñîðî÷èíö³, äîðîæ÷³, ÿê ò³, 
ùî áåç ñîðî÷èíêè.  Âîíà ñêàçàëà äî Ðîìàíà, ùî â³í  
º ùå øìàðêà÷, òîãî íå ðîçóì³º — öå ïðî ìåíå, — ùî 
êîëè â ñîðî÷èíö³, òî ëèøàºòüñÿ áàãàòî äëÿ óÿâè, à áåç 
ñîðî÷èíêè — òî âæå í³÷îãî íå ëèøàºòüñÿ äëÿ óÿâè.

Ðîìàí ò³ æóðíàëè, ÿê³ íàø³ ìàëÿðè âèêîðèñòàëè, 
ïîïåðåãëÿäàëè, ä³ñòàëè íàòõíåííÿ, áðàâ äî “Ñîêî-
ëà-Áàòüêà” é òàì ïðîäàâàâ ¿õ ³íæ. Ïàíüêîâó. Ïàíüê³â 
äóæå ñîá³ ¿õ âïîäîáàâ, ïðîñèâ, ùîá éîìó ¿õ ä³ñòàâà-
òè. Ìè ¿õ êóïóâàëè ïî ï³âòîðà-äâà çëîòèõ, à Ðîìàí 
éîìó ïðîäàâàâ ïî ÷îòèðè çëîòèõ. (Òå, ùî Ïàíüê³â 
áóâ á³ëüøîâèöüêèé àãåíò, íàì ³ íà äóìêó íå ñïà-

40Іудейського.
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äàëî. Â³í ìàâ ê³ëüêà àôåð ç æ³íêàìè, áî áóâ äóæå 
ëàñèé äî íèõ. Îäíà íàâ³òü âòîïèëàñÿ ÷åðåç íüîãî 
ó âàíí³. Àëå ùî â³í àãåíò á³ëüøîâèöüêî¿ ðîçâ³äêè 
â Ãàëè÷èí³, íå ñïîä³âàëèñÿ. Ò³ëüêè ïî â³éí³ âæå, ÿê 
éîãî ³ Êðèâèöüêó, àðòèñòêó òåàòðàëüíó, â³äçíà÷èëè 
â Ìîñêâ³ îðäåíîì Ëåí³íà, ÿ ä³çíàâñÿ ïðî öå).

Äàë³ ìè ïî÷àëè äóìàòè íàä òèì, ÿê áè ñòâîðèòè 
óêðà¿íñüêèé àäðåñàð³é (àäðåñíèé äîâ³äíèê), ÿêèé 
áè äàâ îáðàç óêðà¿íñüêîãî òîðã³âåëüíîãî, ïðîìèñ-
ëîâîãî ³ ðåì³ñíè÷îãî ñâ³òó. Ðîìàí ïîçáèðàâ ê³ëüêîõ 
ïðåäñòàâíèê³â (ó íàñ ïî ïîâ³òàõ áóëè ñâî¿ ïðåäñòàâ-
íèêè). Âîíè éøëè â³ä âóëèö³ äî âóëèö³, â³ä øåâöÿ 
äî øåâöÿ, â³ä êðàâöÿ äî êðàâöÿ, â³ä ð³çíèêà äî ð³ç-
íèêà ³ ç êîæíèì ãîâîðèëè. ßêùî â³í óêðà¿íåöü àáî 
óêðà¿íñüêîãî ïîõîäæåííÿ, éîìó â àäðåñàð³¿ äàâàëè 
îãîëîøåííÿ çàäàðìà. Àëå ÿêùî â³í õîò³â, ùîá îãî-
ëîøåííÿ áóëî âèä³ëåíå ÿêèìñü îñîáëèâèì äðóêîì, 
òî êîøòóâàëî äåñÿòü çëîòèõ: ï’ÿòü çëîòèõ òîìó, õòî 
çáèðàâ îãîëîøåííÿ, ï’ÿòü — çà êíèæêó. Íàì, ÿê ÿ 
ï³äðàõóâàâ, ìàëî áóòè â³ä òîãî òðèäöÿòü ï’ÿòü òèñÿ÷ 
çëî òèõ çèñêó. Êð³ì òîãî, ìîæíà áóëî á³ëüøå äàòè íà 
ÎÓÍ, à ùå ìîãëè ä³ñòàòè ïðàöþ ò³, õòî íå ìàâ ðîáî-
òè. Òàê ùî áóëî âñ³ì âèã³äíî.

Öÿ ðîáîòà äàëà íàì ìîæëèâ³ñòü ñòâîðèòè êî-
ëîñàëüíó ñ³òêó ëþäåé. Óæå áóëà â òîìó âñå á³ëüøå 
çààíãàæîâàíà îóí³âñüêà ñ³òêà. Ðîìàí òèì áóâ äóæå 
çàõîïëåíèé. ß òîä³ ùå íå äóæå çâåðòàâ óâàãó, àëå 
ïî÷àâ áà÷èòè, ùî òî â Ðîìàíà ä³ëî.
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Êîëè ðîçáóäîâóâàëè ñâîþ ³íôîðìàö³éíó áàçó, 
âèéøëè ìè òàêîæ ó ãðîìàäñüêå æèòòÿ. Ðîìàí Øóõå-
âè÷ çàïðîïîíóâàâ íà çàñ³äàíí³ “Ìîëîäî¿ Ãðîìàäè”, 
ùî ìè â³çüìåìî íà ñåáå âëàøòóâàííÿ ïîõîðîíó ãå-
íåðàëà Ìèðîíà Òàðíàâñüêîãî41, ÿêèé îðãàí³çîâóâà-
ëà “Ìîëîäà Ãðîìàäà”. Ìè çðîáèëè ïðîåêò, ðîçêà-
çàëè, ùî áóäåìî ðîáèòè ³ ÿê. 

Ïðîåêò áóâ äóæå âåëèêèé. Öåðêâó Þðà ÿêðàç 
òîä³ ìàëþâàëè âñåðåäèí³, âîíà áóëà âñÿ â ðèøòî-
âàííÿõ. Ìè êóïèëè ìàòåð³þ, ùîá çàêðèòè ò³ ðèøòî-
âàííÿ. Êàòàôàëê ìàâ ñòîÿòè ïîñåðåäèí³ öåðêâè, ³ 
òî âñå âèãëÿäàëî áè, ìîâ ñèíº íåáî. Â ãîëîâ³ áóäóòü 
ñòîÿòè äâà-òðè êóù³ êàëèíè. Ïî ñëóæáàõ Áîæèõ ³ ïî 
ïàíàõèä³ çðîáèìî ïðèéíÿòòÿ. Ó äâîð³ öåðêâè ïî-
ñòàâèìî âåëèê³ ñìîëîñêèïè-ñâ³òèëüíèêè.

Ïîëÿêè õîò³ëè äàòè â³éñüêîâó åñêîðòó é â³éñüêî-
âó àðìàòó. Àëå “Ìîëîäà Ãðîìàäà” â³äìîâèëàñÿ, áî 
íå õîò³ëà õîâàòè Òàðíàâñüêîãî íà ïîëüñüê³é àðìàò³. 
Ìè çðîáèëè â³éñüêîâèé êàòàôàëê — çàêðèòó ï³äâî-
äó, ÿêó òÿãíóëè êîí³.

Ìóñèëè çðîáèòè òî âñå äóæå ñêîðî. Ùîá ä³ñòà-
òè ñìåðåêó íà ã³ðëÿíäè â ñåðåäèí³ ³ ïî áîêàõ öåðêâè 
Þðà, ïî¿õàëè äî ßâîðîâà, äå áóëè äîáðà Øåïòèöü-
êîãî. Òàì áóâ íàø óêðà¿íåöü — ³íæåíåð, êåð³âíèê 

41Тарнавський Мирон (29.08.1869 – 29.06.1938) – генерал-четар 
УГА та вождь її Начальної команди (Штабу). Помер у селі Черниці біля 
Бродів. Похований у Львові на Янівському цвинтарі.



Ïîõîðîí ãåíåðàëà Ì. Òàðíàâñüêîãî.
 ì. Ëüâ³â, 1938 ð.



58

ë³ñó, ³ â³í ñòÿâ íàì ñîðîê ñìåðåê. Ìè ¿õ ïðèâåçëè äî 
Ëüâîâà, îðãàí³çóâàëè ñòóäåíò³â, ÿê³ ñïëåëè ã³ðëÿí-
äè. Ùîá çðîáèòè êóù³ êàëèíè (áóâ ÷åðâåíü, êèòèöü 
êàëèíè ùå íå áóëî), ìè ïîñòàâèëè äâà âåëèê³ çâè-
÷àéí³ êóù³ â ãîëîâàõ êàòàôàëêà, ÿ äåñü êóïèâ ëèñòêè 
êàëèíè íà äðîòèêàõ. Ùîá çðîáèòè êèòèö³, ìè áðàëè 
äðîòèêè, ìî÷èëè ãîðîõ, íàíèçóâàëè íà äðîòèêè ³ òî 
âñå ìàëþâàëè ÷åðâîíèì ëàêîì. ² òàê çáèðàëè òîé 
ãîðîõ ïî äâàäöÿòü-òðèäöÿòü, ³ âèãëÿäàëî, ìîâ êè-
òèöÿ êàëèíè. Ñîðîê ñòóäåíòîê ñèä³ëè äåíü ³ í³÷ áåç 
ïåðåðâè é ðîáèëè ò³ êóù³ êàëèíè. Âèãëÿäàëè âîíè 
äóæå ãàðíî òà ³ìïîçàíòíî.

Íàéá³ëüøà á³äà áóëà ç³ ñìîëîñêèïàìè. Ìè õîò³ëè 
ãàçîâ³ ñìîëîñêèïè, àëå äëÿ òîãî òðåáà áóëî áè ïðî-
âåñòè ãàç íà ïîäâ³ð’ÿ, íà ùî ï³øîâ áè òèæäåíü àáî é 
á³ëüøå ÷àñó. ß ï³øîâ íà ô³ðìó “Ïàëüì³í” (ïîëüñüêà 
ô³ðìà, ÿêà ìàëà íàôòîâ³ êîïàëüí³ â Ãàëè÷èí³). Äè-
ðåêòîð ñêàçàâ ìåí³, ùî âîíè ìàþòü ãàçîë³í â áàíêàõ 
ïî 5 ³ 10 êã. Òî òàêå ùîñü, ÿê ãàëÿðåòà. ßêùî ëîæ-
êó òî¿ ãàëÿðåòè êèíóòè íà âîãîíü, òî ãîðèòü äîñèòü 
äîâãî ³ âåëèêèì ïîëóì’ÿì. Ìè âèð³øèëè çðîáèòè ç 
òîãî ñìîëîñêèïè.

Óçÿëè ç öåðêâè Þðà âèñîê³ ñâ³÷íèêè ç äîñèòü 
øèðîêèìè ï³äñòàâêàìè. Íà ò³ ï³äñòàâêè ìàëè êëàñ-
òè òîòó ãàëÿðåòó, ³ âîíà ìàëà ãîð³òè. Àëå âíî÷³ (áóëà 
äåñü 2-ãà ÷è 3-òÿ ãîäèíà) âèð³øèëè âèïðîáóâàòè (áî 
êàòàôàëê ðîáèëè âíî÷³), ÿê ãîðèòü. Ðîìàí óçÿâ 5-ê³-
ëîãðàìîâó áàíêó ç ãàçîë³íîì, ÷åðïíóâ éîãî çâ³äòàì 



Ï³ä ÷àñ äåô³ëÿäè ïåðåä äîìîâèíîþ
íà ïëîù³ ñâ. Þðè

Ïî÷åò êîëèøí³õ ñòàðøèí ï³ä ÷àñ áîãîñëóæåííÿ
çà äóøó ïîê³éíîãî ãåíåðàëà â õðàì³ ñâ. Þðè
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ëîæêîþ, çàïàëèâ ³ ïîí³ñ äî ñâ³÷íèêà. Ðàïòîì ïî-
äóâ â³òåð, ³ ÷àñòèíà òî¿ ïàëàþ÷î¿ ãàëÿðåòè âïàëà íà 
çåìëþ, ¿¿ ïîíåñëî ïðîñòî äî áàíêè ç ãàçîë³íîì. À 
öå áóëî ÿêðàç ïåðåä ïàëàòàìè Øåïòèöüêîãî, äå â³í 
ñïàâ. ßêáè òà áàíêà ç ãàçîë³íîì çàãîð³ëàñÿ é âèáóõ-
íóëà, òî, íàïåâíî, ïîâèë³òàëè á óñ³ â³êíà â öåðêâ³ ³ 
â ïàëàòàõ Øåïòèöüêîãî. Ðîìàí çàëåäâå âñòèã êè-
íóòèñÿ äî áàíêè, ñõîïèâ ¿¿ é â³äêèíóâ íà áåçïå÷íó 
â³ääàëü.

Óñþ òó ðîáîòó ìè ðîáèëè çàäàðìî, í³õòî íàì íå 
äàâàâ ãðîøåé, íå äÿêóâàâ. Í³õòî íàâ³òü íå êàçàâ, ùî 
òî ðîáèëà “ÔÀÌÀ” ÷è õòîñü ³íøèé. Àëå âñ³ íàø³ ä³-
ÿ÷³ òîä³øí³ — ïîë³òè÷í³, åêîíîì³÷í³, ãîñïîäàðñüê³ 
— çíàëè, ùî òî âñå ðîáèòü “ÔÀÌÀ” áåçêîøòîâ-
íî. Êîëè ùîñü òðåáà áóëî çðîáèòè äëÿ ãðîìàäè, 
“ÔÀÌÀ” áóëà ãîòîâà.

Ïðèãàäóþ òàêîæ, êîëè ïðèéøëà çâ³ñòêà ïðî 
àòåíòàò íà ïîëêîâíèêà Êîíîâàëüöÿ42, ìè çàìêíó-
ëè áþðî, ïîâ³ñèëè æàëîáíèé ïðàïîð, í³õòî íå ïðà-
öþâàâ.

42Коновалець Євген (14.06.1891 – 25.05.1938) – визначний військо-
вий та політичний діяч, полковник армії УНР, Командант УВО (з 1920 р.). 
Голова Проводу ОУН (з 1929 р.). Його активна діяльність щодо розбудо-
ви ОУН, намагання поставити українську проблему в Лізі Націй, постійні 
заходи щодо налагодження підпілля в Радянській Україні викликали за-
непокоєння більшовицького керівництва в Москві. 25 травня 1938 року 
його підступно вбив у Роттердамі (Голландія) агент радянських спец-
служб П. Судоплатов – “Павлусь”. Похований Є. Коновалець на місце-
вому кладовищі Кросвік.



Ïàðîõ õðàìó ñâ. Þðà, î. ïðåëàò Ëåîíò³é Êóíèöüêèé ïðî-
ùàº ïîê³éíîãî ãåíåðàëà

Ïî÷åñíà ñò³éêà êîëèøí³õ ñòàðøèí ïðè äîìîâèí³
â õðàì³ ñâ. Þðà ï³ä ÷àñ ïàíàõèäè
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Àäðåñàð³é óêðà¿íñüêèõ êóïö³â ³ ïðîìèñëîâö³â 

áóâ óæå ãîòîâèé äî äðóêó. ß âèð³øèâ âèäàâàòè éîãî 
ó âåðåñí³-æîâòí³ 1939 ðîêó. Ç äîïîìîãîþ àäðåñà-
ð³ÿ ìè ìîãëè ñòàòè òîðã³âåëüíèì ïðåäñòàâíèöòâîì 
óêðà¿íñüêèõ ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ.

Ìè ãîòóâàëè ñåáå íà ðîêè âïåðåä, äóìàþ÷è, ùî 
ðîçáóäóºìîñÿ íà âåëè÷åçíå ï³äïðèºìñòâî. Ïî ðîö³ 
³ñíóâàííÿ íàøîãî ï³äïðèºìñòâà íàñ ïðèéøîâ ïåðå-
â³ðÿòè ³íñïåêòîð ç Óðÿäó ñêàðáîâîãî ³ ñêàçàâ ìåí³: 
“Ïàíå ×àéêîâñüêèé, íà âàøîìó ì³ñö³ ÿ áè íå ñèä³â ó 
Ëüâîâ³, à íà ôðàíöóçüê³é Ðèâ’ºð³. Âàøå ï³äïðèºì-
ñòâî ðîñòå, ³ òî äîáðèìè òåìïàìè”.

Îòîæ íàñòóïíèì íàøèì ïðîåêòîì ñòàëî ïðåä-
ñòàâíèöòâî óêðà¿íñüêèõ ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ. 
Ìè âåëè ïåðåãîâîðè ç ô³ðìîþ “Åëåãàíò” (ïàñòà 
äëÿ ÷åðåâèê³â ³ øì³ð43 äî âîç³â), ç êîîïåðàòèâîþ 
“Êàëèíà” â Òåðíîïîë³ (áóëà ôàêòè÷íî ïîçà êîíêó-
ðåíö³ºþ; ïîëÿêè äóæå õîò³ëè çàáðàòè ¿õí³é ðèíîê), 
óêðà¿íñüêèì âèäàâíèöòâîì, ÿêå âèïóñêàëî äóæå 
äîáð³ ðå÷³, íàïðèêëàä “²ñòîð³þ Çàêàðïàòòÿ”, “Àòëàñ 
óêðà¿íñüêèé”. Â³ä ³íæåíåðà, ïðåäñòàâíèêà “Äàéìî-
íà”44, ä³ñòàëè ïðàâî ïðåäñòàâíèöòâà â Ãàëè÷èí³. À 
êîëè Öåíòðîñîþç ë³êâ³äóâàâ ñâîþ ô³ðìó, âîíà ñòà-
ëà ïîçà êîíêóðåíö³ºþ íà ãàëèöüêîìó ðèíêó. ¯õ ïðî-

43Солідол.
44Німецька фірма, яка виготовляла батарейки.
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ïàãóâàëà óêðà¿íñüêà êîîïåðàö³ÿ, à ïðåäñòàâíèêîì 
“Äàéìîíà” ðàí³øå áóâ Ïàíüê³â, ñïîðòîâåöü. 

Äóìêà ïîñòàâèòè ñ³òêó óêðà¿íñüêèõ ï³äïðèºìñòâ 
÷åðåç “ÔÀÌÓ” áóëà íå ò³ëüêè äîáðà ç åêîíîì³÷íîãî 
ïîãëÿäó, à é äîáðà äëÿ ÎÓÍ. Ðîìàí óçÿâñÿ äî òî¿ ðî-
áîòè ÷åðåç ñâî¿ êîíòàêòè. Ìè ìàëè òàêó âåëèêó ìàïó, 
íà ÿê³é ñòàâèëè øïèëüêè òàì, äå áóëè íàø³ ïðåä-
ñòàâíèöòâà. Çîëîòà — òàì, äå ñòàëèé ïðåäñòàâíèê, 
ñð³áíà — òèì÷àñîâèé. Òà ñ³òêà ïî÷àëà äóæå äîáðå 
ïðàöþâàòè. 

ßêáè ìè ó âåðåñí³-æîâòí³ 1939 ðîêó äîäàëè ùå 
ïðåäñòàâíèöòâà óêðà¿íñüêèõ ô³ðì, ÿê³ õîò³ëè íàì ïå-
ðåäàòè ñâîþ ïðîäóêö³þ íà ïðîäàæ, ùîá ìè áóëè ¿õ 
àãåíòàìè, òî äàâàëî áè íàì ÿê ïðåäñòàâíèêàì äîá-
ðèé òîðã. Çàçâè÷àé ÿ ç ô³ðìàìè äîìîâëÿâñÿ, ùî âîíè 
äàâàòèìóòü ïî 3–5% â³ä çàìîâëåííÿ. Òî íå áóëî áàãà-
òî, àëå ìàþ÷è ê³ëüêà ô³ðì, ïðåäñòàâíèê ðîáèâ ê³ëüêà 
³íòåðåñ³â. ß ç íèìè äîìîâëÿâñÿ, ùî íà òàêèõ óìîâàõ 
çà òå, ùî ìè âñå îðãàí³çîâóºìî, ô³ðìè ùå äàþòü 1% 
äîäàòêîâî. “ÔÀÌÀ” ìàëà îäèí â³äñîòîê â³ä êîæíîãî 
çàìîâëåííÿ, ïðåäñòàâíèê — òðè-ï’ÿòü. ² òàê âèãëÿäà-
ëî, ùî “ÔÀÌÀ” áóäå âåëèêèì ï³äïðèºìñòâîì ³ ìàòè-
ìå çàáåçïå÷åíó ïîçèö³þ íà âñ³õ òåðåíàõ Ãàëè÷èíè.

Ð³âíî÷àñíî ïðèéøëà ìåí³ äóìêà ñòâîðèòè âëàñíó 
ôàáðèêó ñîäîâî¿ âîäè. Ó Ñÿíîêó áóëà òàêà îäíà æè-
ä³âñüêà ô³ðìà, ÿêà âèðîáëÿëà îë³éêè é ð³çí³ õàð÷îâ³ 
áàðâíèêè. ß ïîïðîñèâ ñâîãî òîâàðèøà â Ñÿíîêó, 
ùîá â³í äîâ³äàâñÿ, ÿê òî ðîáèòüñÿ.
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Òîé ì³é òîâàðèø çàêðóòèâ ñîá³ ðîìàí ç äîíüêîþ 
âëàñíèêà ô³ðìè, ÿê³é áóëî áëèçüêî â³ñ³ìíàäöÿòè ðî-
ê³â. Îäíîãî äíÿ, êîëè âñ³ æèäè âè¿õàëè íà ÿêåñü ñâîº 
ñâÿòî, à âäîìà ëèøèëàñÿ ò³ëüêè ¿õíÿ äîíüêà, âîíà 
çàïðîñèëà éîãî äîäîìó. Â³í ïîïðîñèâ ¿¿ ïîêàçàòè, 
ÿê áàòüêî ðîáèòü ñâ³é á³çíåñ. Ä³â÷èíà ïîêàçàëà éîìó 
êàòàëîã ô³ðìè “Ø³ìåëüêîìïàí³” â Ìþíõåí³. Òî áóëà 
ôàáðèêà ôàðá ³ çàïàõ³â. Íà ï³äñòàâ³ òîãî êàòàëîãó ¿¿ 
áàòüêî çàìîâëÿâ ñîá³ çâ³äòè îë³éêè ³ áàðâíèêè, ðîç-
ïóñêàâ ¿õ 1:10 ó çâè÷àéíèõ áàíÿêàõ ó ñåáå â êóõí³, ïà-
êóâàâ ó ìàë³ ïëÿøå÷êè é ïðîäàâàâ ÿê ñâ³é âèð³á.

ß çíàéøîâ ïðåäñòàâíèêà ô³ðìè “Ø³ìåëüêîìïà-
í³” ó Ëüâîâ³. Â³í ðîçïîâ³â, ùî ô³ðìà ïîñòà÷àº ñâî¿ 
âèðîáè äëÿ âñ³º¿ ³íäóñòð³¿ ñîäîâî¿ âîäè â Ïîëüù³. 
Íàéá³ëüøèé çáóò º ó Âàðøàâ³, êîëè òàì éäå ãðà â êî-
ïàíêó45 àáî ùå ÿêàñü ãðà. Òîä³ ïðîäàºòüñÿ áëèçüêî 
äâîõ-òðüîõ ì³ëüéîí³â ïëÿøîê ñîäîâî¿ íà äåíü. Ìè 
äîìîâèëèñÿ, ùî ÿ áóäó êóïóâàòè âñ³ ò³ îë³éêè áåçïî-
ñåðåäíüî â íüîãî.

Óñþäè â Ãàëè÷èí³ ñîäîâó ïðîäàâàëè â òàê çâàíèõ 
“êðàõëÿõ” — ïëÿøêàõ ïî 1/3 àáî 1/4 ë³òðà, ç òàêèì 
êîðêîì, ùî áóâ ïîêðèòèé ´óìîâîþ ïëèòêîþ. Êîëè 
êóïóâàëè âîäó, çà ïëÿøêó çàëèøàëè 5 ãðîø³â êàâ-
ö³¿46, à ïîò³ì ¿¿ â³ääàâàëè, ãðîø³ âåðòàëè íàçàä. Íàé-
á³ëüøà ïðîáëåìà áóëà ç òðàíñïîðòîì. Âîäó ðîáèëè 

45Футбол.
46Застави.
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ó Ëüâîâ³ ÷è â ÿêîìóñü ³íøîìó á³ëüøîìó ì³ñò³, à ïî-
ò³ì âåçëè íà ïðîâ³íö³þ.

ß êàæó Ðîìàíîâ³: â³ä÷èíÿºìî ôàáðèêó ñîäîâî¿ 
âîäè. Ìè çðîáèìî ê³ëüêà òàêèõ ôàáðèê ó êîæíîìó 
ïîâ³òîâîìó ñîþç³. Ïðè¿æäæàòèìåìî äî ïîâ³òîâîãî 
ñîþçó, äî êîîïåðàòèâè, çàáèðàòèìåìî òîâàð ³ â³ä-
ðàçó áóäåìî çàáèðàòè ñîäîâó, êðàõë³. Âèãëÿäàëî, 
ùî áóäå äîáðèé á³çíåñ. Ïðîáëåìà áóëà â ò³ì, ùî 
í³ùî íå êîøòóâàëî òàê áàãàòî, ÿê ñàìà òàðà, ïëÿø-
êè. ß ïî÷àâ äóìàòè, ÿê ðîçâ’ÿçàòè öþ ïðîáëåìó. Ðî-
ìàí ñêàçàâ, ùî ìè òî ìóñèìî ðîáèòè: áóäåìî ìàòè 
ùå îäíó áàçó äëÿ ö³ëîãî ãóðòó ëþäåé ó êîæí³ì á³ëü-
ø³ì ïîâ³òîâ³ì ì³ñò³.

***

Íà æàëü, ÿêðàç òîä³ Ðîìàí ìóñèâ ïî¿õàòè íà Çà-
êàðïàòòÿ47. ß ëèøèâñÿ ñàì. Í³õòî íå ñïîä³âàâñÿ, ùî 
â³í òàì çàòðèìàºòüñÿ àæ òàê äîâãî. Â³í â³ðèâ, ùî çà 
ÿêèéñü ÷àñ âåðíåòüñÿ.

47Карпатська Україна – офіційна назва автономної республіки в 
складі Чехо-Словаччини у 1938 – 1939 роках. 27 жовтня її прем’єр-міні-
стром став А. Волошин. Для захисту державної незалежності від угор-
ських та польських диверсійно-терористичних формувань було створено 
збройні сили — Карпатську Січ. Велику допомогу в її створенні надала 
ОУН, зокрема Михайло Колодзінський, Роман Шухевич (працював під 
псевдо “поручник Борис Щука”), Зенон Коссак, Олекса Гасин та сотні ін-
ших. 15 березня 1939 року сейм оголосив державну незалежність, проти 
якої виступили з агресією війська Угорщини. Не зважаючи на героїчний 
опір січовиків, до кінця березня Закарпаття було окуповане. У гірській 
частині окремі відділи Карпатської Січі продовжували боротьбу ще до 
кінця травня 1939 року.
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Øóõåâè÷ ïî¿õàâ òóäè íà ëàòèíñüêå Ð³çäâî, 24 ãðóä-
íÿ 1938 ðîêó. Ç ò³ºþ ïî¿çäêîþ ÿ äîïîì³ã éîìó. Ðî-
ìàíîâ³ ïîòð³áí³ áóëè êîðîíè — ãðîø³, ùî õîäèëè 
íà Çàêàðïàòò³. ß ï³øîâ äî ïîëüñüêîãî áàíêó. Òàì çà 
ñêëîì ëåæàëè ð³çí³ ãðîø³. ß ïîáà÷èâ, ÿê âèãëÿäàëè 
ò³ êîðîíè. Ïîò³ì ï³øîâ íà âóëèöþ Ðåéòàíà. Òàì e 
êîæí³é áðàì³ ñòîÿëè æèäè, â ÿêèõ ìîæíà áóëî âè-
ì³íÿòè ð³çí³ ãðîø³. Ó íèõ áóëè êîðîíè, áî âîíè ¿õ 
êóïóâàëè â äÿäüê³â ³ç Çàêàðïàòòÿ, ÿê³ ïðèâîçèëè äî 
Ëüâîâà ñóøåí³ ñëèâêè é ³íø³ ð³çí³ ñóøåí³ ôðóêòè. 
Æèäè ñïî÷àòêó áîÿëèñÿ ìåíå, àëå ïîò³ì ÿ ïîëàãî-
äèâ ç íèìè ñïðàâó ³ êóïèâ ïàðó òèñÿ÷ òèõ êîðîí. ² 
Ðîìàí ç íèìè ïî¿õàâ.

Ïîò³ì, ó 1941 ðîö³, êîëè âåðíóâñÿ äî Ëüâîâà ç³ 
ñâî¿ì â³ää³ëîì48, Ðîìàí ðîçïîâ³äàâ ïðî òå, ÿê äî-
áèðàâñÿ òóäè ç ð³çíèìè ïðèãîäàìè. Ñïî÷àòêó ç îä-
í³ºþ ä³â÷èíîþ ¿õàâ íà ñàíêàõ äîðîãîþ ïîçà Êðèíè-
öþ, áëèçüêî äî êîðäîíó. Ä³â÷èíà ç â³çíèêîì ïî¿õàëà 
äàë³, à Ðîìàí â îäíîìó ì³ñö³, ÿêå âæå äîáðå çíàâ, 
âèñ³â, jä³â ëåùàòà49, ç’¿õàâ íà ãîðó, ïîò³ì íà äîëèíó 
é âèéøîâ äî çàë³çíèö³. Ïî äîðîç³ äî íüîãî â÷åïèâñÿ 
âîâê. Ðîçïîâ³äàâ, ùî êîëè éøîâ ïîâîë³ ï³ä ãîðó, òî é 
âîâê çà íèì ³øîâ ïîâîë³, êîëè ¿õàâ ç ãîðè íà ëåùàòàõ, 
òî é âîâê á³ã òàê ñàìî ñêîðî. ² òàê ö³ëó í³÷ òîé âîâê 
éîãî ïðîâàäèâ.

48Мається на увазі курінь „Нахтіґаль” Дружин Українських Націона-
лістів (ДУН).

49Лижі.
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Ìàþ÷è êîðîíè, íà çàë³çíè÷í³é ñòàíö³¿ êóïèâ ñîá³ 
á³ëåò ³ ïî¿õàâ íà Çàêàðïàòòÿ.

ß ëèøèâñÿ ó “ÔÀÌ²” ñàì. ×àñ â³ä ÷àñó äî áþðà 
ïðèõîäèâ áðàò Ðîìàíà Þðêî Øóõåâè÷, ÿ äàâàâ 
éîìó ïåâíó ÷àñòèíó äîõîäó (“ÔÀÌÀ” áóëà íàøèì ç 
Ðîìàíîì ñï³ëüíèì ï³äïðèºìñòâîì).

Íàøå ïðåäñòàâíèöòâî äóæå ðîçâèíóëîñÿ. Óñ³, 
êð³ì îäèíîêîãî Ïðàæ³íÿ, ñï³âïðàöþâàëè ç íàìè, àä-
æå òî ¿ì áóëî âèã³äíî. Âîíè çáóâàëè ÷åðåç íàñ ñâîþ 
ïðîäóêö³þ, äàâàëè ÷åðåç “ÔÀÌÓ” ðåêëàìó. Àëå ÿ çà-
ñàäíè÷î íå çíàâ ìàéæå í³êîãî ç ïðåäñòàâíèê³â. Ïî-
ñòàíîâèâ ñîá³ ó âåðåñí³–æîâòí³ çðîáèòè ïåðåïèñ 
ï³äïðèºìñòâ. À ¿õ áóëî â Ãàëè÷èí³ äóæå áàãàòî. Ò³ëüêè 
Ïðàæ³íü êàçàâ, ùî íå õî÷å íàì äàâàòè ñâîþ ïðîäóê-
ö³þ. Óñ³ ³íø³ ïîãîäèëèñÿ. ¯ì òî áóëî äóæå âèã³ä íî — 
äàâàòè ÷åðåç “ÔÀÌÓ” ðåêëàìó, ðîáèòè çáóò ÷åðåç 
íàøå áþðî. Òàêî¿ ñ³òêè, ÿê “ÔÀÌÀ”, í³õòî íå ì³ã âòðè-
ìàòè. À ïðåäñòàâíèê, ìàþ÷è ê³ëüêà ô³ðì, ìàþ÷è ùå 
ÿê³ñü äîäàòêîâ³ äîõîäè, íàïðèêëàä ç àäðåñàð³ÿ ÷è ç 
óêðà¿íñüêîãî âèäàâíèöòâà, ðàçîì äóæå äîáðå ñòîÿâ.

Äî “ÔÀÌÈ” ÷àñòî çàõîäèâ ïîëüñüêèé àãåíò 
Õ³ì’ÿê. Â³í ³ ùå îäèí, Ïàíºæ, ÷àñòî ïðèõîäèëè äî 
Øóõåâè÷³â íà ðåâ³ç³þ. Âîíè ¿õ äîáðå çíàëè, òàê ùî íå 
äóæå ïåðåãëÿäàëè, à òàê ñîá³. Îäíîãî ðàçó áóëî òàê, 
ùî Áîãäàí Ï³äãàéíèé çóñòð³â ÿêîãîñü îóí³âöÿ-àòåí-
òàò÷èêà ³ ï³øîâ ç íèì, ÿê ÿ äîâ³äàâñÿ ïîò³ì, äî ðåñ-
òîðàíó íà Êàäåòñüê³é. Óçÿâ ó íüîãî äâà ðåâîëüâåðè 
é ïîêëàâ ¿õ ïîò³ì íà øàôó â ê³ìíàò³, êîëî ìåíå. ß íå 



Íàòàëÿ Øóõåâè÷
³ç ñèíîì Þð³ºì.

Ñ. Îãëÿä³â 1933 ð.

Ðîìàí Øóõåâè÷.
1943 ð.

Ðîìàí Øóõåâè÷ ³ç äðóæè-
íîþ Íàòàë³ºþ. 1930 ð.

Áîãäàí ×àéêiâñüêèé ðàçîì 
³ç Þð³ºì Øóõåâè÷åì â áþðî 

ðåêëàìíî¿ ô³ðìè “Ôàìà”
ó Ëüâîâ³
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çíàâ, ùî âîíè òàì º. Ïàí³ Øóõåâè÷åâà êàæå: “Áîãäà-
íå! À ÿê òîò³ ïðèéäóòü?” À â³í: “Òà õòî áóäå äèâèòèñÿ 
íà øàôó? Çíàþòü, ùî òóò çáðî¿ íåìà”. Âðàíö³ àãåí-
òè âæå áóëè, àëå çíàëè, ùî â Øóõåâè÷³â í³õòî í³÷îãî 
òðèìàòè íå áóäå, ïðèéøëè ò³ëüêè ç îáîâ’ÿçêó.

ß ç íèìè ó “ÔÀÌ²” ïîò³ì ÷àñòî çóñòð³÷àâñÿ. Îäíî-
ãî ðàçó çóñòð³âñÿ ç³ ñâî¿ì ïðåäñòàâíèêîì ó Ïîëüù³ 
Ë³ùèíñüêèì. Ìè éîãî íàçèâàëè ãàíãñòåð50 Ë³ùèí-
ñüêèé. ß ïðè¿õàâ ç íèì äî Âàðøàâè, âèõîäæó ç ïî¿ç-
äà — ñòîÿòü ìî¿ àãåíòè ÿêðàç íàâïðîòè âàãîíà. Âîíè 
âäàþòü, ùî ìåíå íå çíàþòü, à ÿ âäàþ, ùî ¿õ íå çíàþ. 
Ñïî÷àòêó íå äóìàâ, ùî âîíè ñòåæàòü çà ìíîþ, àëå 
ïîò³ì ïîáà÷èâ ¿õ ùå ðàç ó ì³ñò³.

ß âæå çãàäóâàâ ïðî òå, ùî â íàñ ó áþð³ âèñ³ëà 
ìàïà, íà ÿê³é çîëîòèìè ³ ñð³áíèìè øïèëüêàìè áóëè 
ïîçíà÷åí³ íàø³ ïðåäñòàâíèöòâà. À êîëè äî íàñ ïðè-
õîäèâ àãåíò ïîëüñüêî¿ òàºìíî¿ ïîë³ö³¿ Õ³ì’ÿê — í³áè 
ïðîñòî òàê, à ôàêòè÷íî, ùîáè ùîñü âèíþõàòè, — òî 
ïåðøà éîãî ð³÷ áóëà: “×è ìîæíà ïîäèâèòèñÿ íà 
ìàïó?” ² äèâèâñÿ íà òîò³ çîëîò³ øïèëüêè. Àæ îäíîãî 
ðàçó êàæå: “À ùî ñòàëîñÿ ç ïðåäñòàâíèêîì â Êîïè-
÷èíöÿõ? Âè¿õàâ íà Çàêàðïàòòÿ?” ² ä³éñíî, òàì áóëà 
íåäàâíî çîëîòà øïèëüêà. Â³í á³ëüø-ìåíø çíàâ ïð³ç-
âèùà íàøèõ ïðåäñòàâíèê³â, îð³ºíòóâàâñÿ, ùî òî ìàº 
ùîñü ñï³ëüíîãî ç ÎÓÍ. ² òîìó øïèëüêè éîãî äóæå ö³-
êàâèëè. ß çàâæäè çíàâ, êîëè ³ äå ÿêèéñü ïðåäñòàâ-

50Англійське слово, що означає “бандит”.
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íèê âè¿æäæàâ ÷è ì³íÿâñÿ: ñ³òêà ïðàöþâàëà äóæå äî-
áðå ïîïðè òå, ùî Ðîìàíà â 1939 ðîö³ ó Ëüâîâ³ âæå 
íå áóëî. ß ä³ñòàâàâ, íàïðèêëàä, ëèñòà ç Çîëî÷åâà: 
“Âàø ïðåäñòàâíèê âè¿õàâ”, — ÷è: “Òèì÷àñîâî íåìà 
ïðåäñòàâíèêà”, — àáî: “Âàøèì ïðåäñòàâíèêîì áóäå 
òàêèé-òî, éîãî àäðåñà òàêà-òî”. ß òèõ ëþäåé íå çíàâ, 
àëå ÎÓÍ ïðàöþâàëà äîáðå, òàê ùî êîëè õòîñü âè¿æ-
äæàâ, òî â³äðàçó êîãîñü íàçíà÷àëè. Ò³ ïðåäñòàâíè-
öòâà áóëè ð³âíî ÿê äæåðåëîì äîõîäó, òàê ³ — ùî íàé-
âàæí³øå — ì³ñöåì ïðàö³ ³ ëåãàë³çàö³¿.

Ðîìàí íå õîò³â, ùîá ÿ ìàâ ïðÿì³ êîíòàêòè ç ÎÓÍ, 
àëå ðîáîòà áóëà ïîñòàâëåíà òàê, ùî ÿ âñå-òàêè ñï³â-
ïðàöþâàâ ç ÎÓÍ. Àäæå “ÔÀÌÀ” áóëà ô³íàíñîâîþ áà-
çîþ äëÿ ÎÓÍ. Ìè âåñü ÷àñ äàâàëè äîáðîâ³ëüí³ äàòêè, 
çàâæäè ïðèõîäèâ õòîñü äî òî¿ “÷îðíî¿ êàñè”.

Ìè ìàëè âåëèêå äîâ³ð’ÿ îäèí äî îäíîãî ³ äî âñ³õ 
íàøèõ ïðàö³âíèê³â. ×àñîì, êîëè ïåðåâ³ðÿëè íàøó 
ï³äï³ëüíó êàñó, áà÷èëè, ùî áðàêóº, íàïðèêëàä, 200 
çëîòèõ. Ìè çíàëè, ùî í³õòî ç íàñ íå âçÿâ, à íà ùîñü 
¿õ âèäàëè. Òîä³ ïèñàëè: “Âèäàëè 200 çëîòèõ, íå çíàþ 
íà ùî”. Ðîìàíîâ³ âñ³ â³ðèëè, í³êîìó íàâ³òü íà äóìêó 
íå ñïàäàëî, ùî â³í ì³ã áè êîãîñü îáäóðèòè, ñêàçàòè 
íåïðàâäó.

Îòîæ òîðãîâåëüíî-ïðîìèñëîâà ñ³òêà áóëà ïîáó-
äîâàíà íà ÷ëåíñòâ³ â ÎÓÍ. Ó íàøîìó áþð³ ïðàöþâà-
ëè êîëèøí³ ïîë³òè÷íî çàñóäæåí³, ÿê³ íå ìîãëè çíàéòè 
ðîáîòè â äåðæàâíèõ óñòàíîâàõ. ² äëÿ íèõ áóëî äîáðå, 
³ äëÿ íàñ, áî òî áóëè ³äåéí³, ñîâ³ñí³ ëþäè.
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***
Ðîçáóäîâà íàøî¿ ô³ðìè ñîäîâî¿ âîäè “×àéêà” âè-

ìàãàëà òðàíñïîðòó. Ñïî÷àòêó ìè ¿çäèëè íà ðîâåðàõ 
äëÿ ïåðåáèðàííÿ êðàìíèöü ³ç Öåíòðîñîþçó ÷è Ìàñ-
ëîñîþçó. Ïîò³ì êóïèëè äâà ìîòîöèêëè, ùîá ¿çäèòè 
÷è òî â Ñòàí³ñëàâ, ÷è äî Òåðíîïîëÿ, ÷è ïî Ëüâîâó. 
Äëÿ ³íøèõ ì³ñò ðåêëàìó òðåáà áóëî íà ÷îìóñü âîçè-
òè, îòæå, ïëàíóâàëè ðîçâèíóòè òðàíñïîðòíèé â³ää³ë. 
ßêáè “ÔÀÌÀ” ³ñíóâàëà òðîõè äîâøå, òî, êð³ì ñîäîâî¿ 
âîäè ³ êðàõåëü “×àéêà”, áóâ áè òàêîæ ä³ÿâ òðàíñïîð-
òîâèé â³ää³ë.

Ïëàíè ðîçâèòêó òîðãîâåëüíî-ïðîìèñëîâî¿ ñ³òêè 
áóëè â íàñ ò³ëüêè â çàðîäêó, áî ïðåäñòàâíèê³â òðå-
áà áóëî çáèðàòè ùå ÿêèéñü ÷àñ íå ò³ëüêè äëÿ òîãî, 
ùîáè ç íèìè çàï³çíàòèñÿ, àëå ùîáè ðîçêàçàòè ïðî 
ìåòîäè ïðàö³ ³ ùî ïîÿâèëîñÿ íîâîãî. 

Ùå 1938 ðîêó íà ÿðìàðêó â Ïîçíàí³ ÿ ïîáà÷èâ 
ðîòàïðèíò — áþðîâèé îôñåò, âèïóùåíèé í³ìöÿ-
ìè. Éîãî òðåáà áóëî çàìîâëÿòè çà äâà-òðè ðîêè 
íàïåðåä. Ó Ïîëüù³ áóëî äâ³ òàê³ ìàøèíè — â Ïî-
çíàí³ ³ äåñü íà Ñëüîíñüêó. ² òó ìàøèíó â Ïîçíàí³ 
ìîæíà áóëî ïðèäáàòè. ß çàïàëèâñÿ ³äåºþ êóïèòè 
òàêó ìàøèíó: âîíà íàì äàâàëà áè âåëèê³ ìîæëè-
âîñò³. Íà í³é ìîæíà áóëî äðóêóâàòè, íàïðèêëàä, 
â³éñüêîâ³ ìàïè, ìîæíà áóëî äóæå ÷³òêî ðîçä³ëèòè 
êîëüîðè, äðóêóâàòè ìåíøèì íàêëàäîì íà ïàïå-
ðîâèõ ìàòðèöÿõ, à á³ëü øèì — íà ìåòàëîì îáòÿã-
íåíèõ ïàïåðîâèõ ìàòðèöÿõ. Öå áóâ ö³ëêîì íîâèé 
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ïðîöåñ, äóæå äîáðèé, ³ ò³ ìàøèíè áóëè íàäçâè÷àé-
íî ö³êàâ³. ß õîò³â òó ìàøèíó êîíå÷íî êóïèòè, à â Ïî-
çíàí³ öå ìîæíà áóëî çðîáèòè â³äðàçó, òðåáà ëèøå 
áóëî ìàòè â³ñ³ìíàäöÿòü òèñÿ÷ çëîòèõ. Äîìîâèâñÿ, 
ùî íåçàáàðîì âåðíóñÿ, ³ ïî¿õàâ äî Ëüâîâà ïî ãðî-
ø³. Ï³øîâ äî Ïðîìáàíêó çà ïîçèêîþ, àëå ãîâîðèòè 
òàì áóëî äóæå òÿæêî. ß çàïðîïîíóâàâ, ùî áóäåìî 
¿ì äâà ðîêè äðóêóâàòè âñå çàäàðìà, à ïîò³ì — çà 
ïîëîâèíó ö³íè. Àëå í³÷îãî íå ïîìîãëî: ïðîåêò íàì 
íå âäàâñÿ.

Óæå ï³âðîêó ÿ áóâ â îô³ñ³ ñàì, áåç Ðîìàíà. 
“ÔÀÌÀ” ðîçâèâàëàñÿ. Ö³êàâî áóëî, ùî ÿ íàâ³òü íå 
çàäóìóâàâñÿ, â ÿêèé ñïîñ³á âñå ä³º, àëå îðãàí³çàö³ÿ 
ÎÓÍ ïðàöþâàëà äóæå äîáðå. Òàê òðèâàëî äî ïðèõî-
äó á³ëüøîâèê³â ó âåðåñí³ 1939 ðîêó. Ìè ÿêðàç õîò³-
ëè ðåîðãàí³çóâàòè íàø³ ïðåäñòàâíèöòâà, ùîá ìàòè 
ùîíàéìåíøå ç äåñÿòü âåëèêèõ.

***
Ç Ðîìàíîì ÿ ïîáà÷èâñÿ àæ ó ÷åðâí³ 1941 ðîêó, 

êîëè âæå ïî÷àëàñÿ â³éíà ³ “Íàõò³´àëü” ïðèìàðøè-
ðóâàâ äî Ëüâîâà51. Ðîìàí ÿêðàç ïåðåæèâ âåëèêó 

51Офіційна назва — курінь імені Євгена Коновальця (“Нахтіґаль” 
— кодова назва куреня в структурах німецької армії; в перекладі 
означає “Соловей”). Його було сформовано у квітні – травні 1941 р. з 
числа членів ОУН (р), які тоді перебували у Кракові. З німецької сто-
рони його очолив Ганс-Альбрехт Герцнер, а з української — сотник Р. 
Шухевич – “Тур”. Командирами чот і роїв були переважно члени ОУН 
(р) — Юрій Лопатинський – “Калина”, Мирослав Кальба, Василь Ше-
лест – “Сидор”, Олександр Луцький – “Богун”, Остап Линда – “Ярема”, 
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òðàãåä³þ, áî çíàéøîâ ñâîãî áðàòà Þðêà çàìîð-
äîâàíîãî â òþðì³ ÍÊÂÄ íà âóë. Ëîíñüêîãî52. Áàòü-
êè áóëè ñõîðîâàí³, á³äí³. ß ÷àñòî çàõîäèâ äî íèõ, 
ìàéæå ùîäíÿ, áî æèâ íåäàëåêî, íà ñóñ³äí³é âó-
ëèö³ Ìàëàõîâñüê³é. ß ñèä³â ç Ðîìàíîì íà ñõîäàõ 
âå÷îðîì. Â³í ìåí³ êàçàâ, ùî í³ìö³ í³êîëè â³éíè íå 
âèãðàþòü. ß éîìó íà öå: “Òè íå áà÷èâ ñîâºòñüêî¿ 
àðì³¿?” À â³í äàë³ ãîâîðèâ ùî âñå æ òàêè â³éíó âè-
ãðàþòü àíãë³éö³ ³ ñîâºòè. 

ß í³ÿê íå ì³ã çðîçóì³òè ïîä³ëó ÎÓÍ íà áàí-
äåð³âö³â ³ ìåëüíèê³âö³â. Çàïèòàâ ïðî öå â Ðîìà-
íà. Â³í â³äïîâ³â: “Ïðî÷èòàé “Á³ëó êíèãó”53 ³ “×îðíó 

Роман Кашубський. Капеланом був о. Іван Гриньох. Німці намагалися 
змусити вояків скласти присягу “Німеччині та фюреру”, але після про-
тестів Р. Шухевича вони присягнули на вірність Україні та Проводу 
ОУН (р). У ніч із 22 на 23 червня курінь перейшов кордон біля Пере-
мишля та попрямував на Львів, до якого прибув 29 червня, за сім 
годин скоріше від німецьких військ. Курінь став військовою опорою 
для створеного у Львові Українського Державного Управління (УДП) 
на чолі з прем’єром  Ярославом Стецьком, а команданта куреня Р. 
Шухевича було призначено заступником міністра військових справ. 7 
липня 1941 “Нахтіґаль” вирушив у напрямку міст Золочів – Тернопіль 
– Проскурів – Жмеринка – Вінниця, де проводив бої проти совєтських 
військ. 13 серпня курінь було відкликано з фронту та відправлено у 
м. Нойгаймер.

52Юрій Шухевич був розстріляний НКВД наприкінці червня (можли-
во, 26-го) 1941 р. Його тіло Роман Шухевич віднайшов на подвір’ї тюрми 
30 червня.

53Повна назва — “Біла книга ОУН. Про диверсію-бунт Яри — Банде-
ри”. Її видали влітку – восени 1940 року під керівництвом референта про-
паганди та члена Проводу Українських Націоналістів (ПУН) Миколи Сці-
борського. Книга розкривала причини і наслідки постання 10 лютого 1940 
року в Кракові Революційного Проводу (РП) ОУН на чолі зі Степаном.
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Êíèãó”54. Îäíó âèäàëè áàíäåð³âö³, äðóãó — ìåëü-
íèê³âö³. À òîä³ áóäåìî äèñêóòóâàòè”. Â³í ïîÿñíèâ 
ìåí³, ùî òî º ïîä³ë ì³æ Êðàºì ³ çàêîðäîíîì, ùî 
çàêîðäîí íå ðîçóì³º Êðàþ ³ íå çíàº íàøî¿ êðà¿íè.

Ðîìàí ðîçïîâ³äàâ ìåí³ ïðî Êàðïàòñüêó Ñ³÷, ïðî 
òàìòåøí³ áî¿, ïðî òå, ÿê Ñ³÷ ïðîãðàëà. ×àñòèíè ñ³÷î-
âèê³â ïåðåõîäèëè íà ðóìóíñüêèé á³ê. Â³í áóâ ñåðåä 
òèõ, ùî ïåðåõîäèëè äî ðóìóí³â, áî ìàäÿðè ñ³÷îâè-
ê³â ðîçñòð³ëþâàëè. Êîëè â³í âåðòàâñÿ îäíîãî ðàçó 
÷åðåç ì³ñò ç Ðóìóí³¿ íà Çàêàðïàòòÿ, éîãî çà÷åïèëè 
ìàäÿðîíè55 — òî áóëè îçáðîºí³ öèâ³ëüí³ æèäè, ÿê³ 
âè ëîâëþâàëè ñ³÷îâèê³â. Ðîìàí ïî÷àâ ò³êàòè. Âîíè 
éîãî íàçäîãíàëè é çëîâèëè. Ðîìàí áóâ òîä³ çàðîñ-
ëèé, ìàâ ðóäó áîðîäó, áóâ ïîä³áíèé íà æèäà. Âîíè 
éîãî ïèòàþòüñÿ, ÷è â³í æèä. Â³í â³äïîâ³â ÿêîñü òàê 
íåâèðàçíî — í³ òàê, í³ í³. Òîä³ âîíè çàïðîâàäèëè 
éîãî äî ì³ñöåâîãî ðàââèíà, ùîá òîé ïåðåâ³ðèâ, 
÷è òî ñïðàâä³ æèä. Ðàââèí ïàðó ãîäèí ðîçìîâëÿâ ç 

54“Чорна Книга” — популярна назва публікації у двох частинах “Чому 
була потрібна чистка в ОУН”, яку революційний Провід ОУН видав у 
травні 1941 р. на противагу мельниківській. У ній викладалися основні 
причини виникнення РП ОУН, його діяльність та вимоги, які зводилися 
до того щоб усунути з ПУНу Ярослава Барановського, Омеляна Сеника 
та Степана Чучмана. Для полагодження конфлікту була створена окре-
ма комісія, до складу якої входили Ріко Ярий, Омелян Сеник, Роман 
Шухевич, Іван Гамбрусевич та Степан Ленкавський. Але її пропозиції 
категорично відхилив у червні 1940 Андрій Мельник, і конфлікт переріс 
у відкриту конфронтацію.

55Суспільно-політична течія, яка орієнтувалася у своїй діяльності на 
Угорщину.
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Ðîìàíîì. Ðîìàí îïîâ³äàâ éîìó ïðî æèä³âñüêó ³ñòî-
ð³þ. Â³í çíàâ ïðî ßä Õàðóç³ì, ïðî ùî âñ³ çíàëè ç ³ñ-
òîð³¿ ó Ëüâîâ³, à òîé æèä í³÷îãî íå çíàâ ïðî öå. Ïîò³ì 
ðàââèí ñêàçàâ: “Ñêàæè ìåí³ ïðàâäó — òè æèä?” Ðî-
ìàí ðîçãóáèâñÿ ³ êàæå: “À ÷îìó ÿ íå ìàþ áóòè æèä?” 
Ðàââèí ïîãëàäèâ éîãî: “Òè ìåíå ïåðåêîíàâ. ßê íà 
ïèòàííÿ â³äïîâ³â ïèòàííÿì, òî òè òàêè æèä.”

Ç³ Ëüâîâà “Íàõò³´àëü” ï³øîâ íà ñõ³ä, ïîò³ì áóâ 
ó Á³ëîðóñ³¿56. Ó Á³ëîðóñ³¿ çàãèíóâ çàñòóïíèê Øóõå-
âè÷à, ì³é òîâàðèø57. Ðîìàí îïîâ³äàâ ìåí³ ö³êàâ³ 

56Улітку 1941 року курені ДУНу “Нахтіґаль” (к-р Р. Шухевич – “Тур”) 
і “Ролянд” (к-р Євген Побігущий) були відкликані з радянсько-німецького 
фронту через протест вояків та старшин проти брутальних дій німецької 
влади – арештів і невизнання українського уряду на чолі з Ярославом 
Стецьком та Акта відновлення Української Держави, а також розстрілів 
і арештів членів ОУН.

До весни 1942 вояки ДУНу проходили реорганізацію та вишколи 
у Франфуркті над Одрою. Після цього Легіон ДУНу був скерований до 
62-го охоронного полку 201 дивізії вермахту під командуванням ген. Й. 
Якобі у Білорусію для проведення антипартизанських операцій проти 
більшовицьких загонів та охорони військових об’єктів і шляхів у трукут-
нику Могилів – Вітебськ – Лепель у 12 різних опорних пунктах. Кожен 
вояк Легіону ДУНу на чолі з Є. Побігущим підписав однорічний контракт 
про службу в Охоронній поліції.

57Можливо, це чотар Роман Кашубський, який 29 вересня 1942 (за 
іншими даними, 2 жовтня) загинув у засідці, влаштованій більшовиць-
кими партизанами, разом із 22 стрільцями з 1-шої сотні ДУНу, яку очо-
лював Р. Шухевич. Їх було поховано в с. Боровка біля містечка Лепеля 
Вітебської обл. На цьому похороні, за спогадами очевидців, Р. Шухевич 
перший і останій раз дуже гірко плакав за своїми стрільцями і чотовим. 
Загалом у боях з більшовицькими партизанами загинуло до 50 вояків 
Легіону ДУНу. Наприкінці 1942 р. він нараховував у своєму складі 650 
вояків та 22 старшин, 5 зв’язкових німецьких офіцерів і лікаря.
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ðå÷³, íàïðèêëàä, ïðî òå, ùî âîíè ìàëè ïèëüíóâàòè, 
ùîá ïàðòèçàíè íå íàïàäàëè íà çàë³çíèö³ é ìîñòè. 
Ðîìàí ï³øîâ äî â³éòà ì³ñöåâî¿ ãðîìàäè é ñêàçàâ 
éîìó: “ß õî÷ó ïîãîâîðèòè ç ïðîâ³äíèêîì êîìóí³ñ-
òè÷íîãî ï³äï³ëëÿ. ß íå ïèòàþ, çíàºø òè éîãî ÷è í³. ß 
õî÷ó ç íèì çóñòð³òèñÿ — õàé ñêàæå, äå ³ êîëè”. Âîíè 
çóñòð³ëèñÿ, ³ Øóõåâè÷ éîìó ñêàçàâ: “Ìè íå õî÷åìî 
ç âàìè âîþâàòè, áî ìè íå çáðîä í³ìåöüêî¿ çàñòà-
âè. Àëå äîìîâèìîñÿ òàê: òàì, äå º íàø â³ää³ë, âè 
íå ðîáèòå æîäíèõ ñàáîòàæ³â, ÿ íå áóäó ïðîòè âàñ 
âîþâàòè é íà äîäàòîê âèïóùó âñ³õ âàøèõ ç òþðìè”. 
Â³äòîä³ íà éîãî òåðèòîð³¿ áóëî ñïîê³éíî, íå áóëî 
æîäíèõ ³ñòîð³é.

Êîëè “Íàõò³´àëü” â³äìîâèâñÿ ïðèñÿãàòè ðåé-
õîâ³, í³ìö³ ë³êâ³äóâàëè â³ää³ë ³ ïåðåâåçëè éîãî äî 
Ãàëè÷èíè. Ñòàðøèí âåçëè îêðåìî58. Ïðèâåçëè äî 
Ëüâîâà é ñêàçàëè ïî÷åêàòè. Ðîìàíîâ³ òî çäàëîñÿ 
ï³äîçð³ëèì, ³ â³í çàïèòàâ êîìåíäàíòà, ÷è ìîæå çà-
òåëåôîíóâàòè äîäîìó. Òîé äîçâîëèâ. Â³í ï³øîâ äî 
òåëåôîíó, àëå çàòåëåôîíóâàâ íå äîäîìó, à â ãåñòà-

58Вояки ДУНу та їхні старшини відмовилися продовжити контракт 
ще на один рік через невиконання зобов’язань щодо них та України за-
галом. Німецьке командування вирішило не чекати кінця терміну служби 
Легіону ДУНу, і на початку січня 1943 року стрільців почали відправля-
ти до Львова, де їх розформовували. 6-го січня 1943 р. з Могилева в 
супроводі офіцерів гестапо було відправлено 22 старшин, у тому числі 
Р. Шухевича. По приїзді до Львова 8 січня старшин на чолі з майором 
Є. Побігучим було заарештовано і посаджено в тюрму на вул. Лонсько-
го, де вони просиділи три місяці.
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ïî. Ñêàçàâ, ùî óêðà¿íñüê³ ñòàðøèíè âæå òóò. Éîìó 
â³äïîâ³ëè, ùî çíàþòü ³ âæå ïîñëàëè ïî íèõ â³ää³ë. 
Ðîìàí ÿê ïî÷óâ òàêå — ³ ïîçà áóäêó, ïîçà âîêçàë ³ 
âò³ê. Ïðèá³ã äî ìåíå. Íå ï³øîâ í³ äî áàòüê³â, í³ äî 
æ³íêè, áî òàì áè éîãî øóêàëè. Â³äòîä³ â³í âåñü ÷àñ 
ïåðåáóâàâ ó ï³äï³ëë³. 

Øóõåâè÷ æèâ àáî â ìåíå, àáî â òàêî¿ îäíî¿ 
Ìàðóøêè, ùî ìåøêàëà íåäàëåêî â³ä ìåíå. Îäíî-
ãî ðàçó ââå÷åð³ âåðòàâ â³í äîäîìó. (À òà Ìàðóøêà 
æèëà â ï’ÿòîìó áëîö³, äî íüîãî òðåáà áóëî ïåðåéòè 
êîëî ïåðøèõ ÷îòèðüîõ áëîê³â). Êîëè â³í âæå ìèíàâ 
÷åòâåðòèé áëîê, ïîáà÷èâ, ùî êîëî ï’ÿòîãî ñòîÿòü 
äâ³ âàíòàæ³âêè, êîëî íèõ — ñò³éêà ãåñòàï³âö³â. À òàì 
íàâêîëî áóâ äóæå âèñîêèé ïàðêàí, çâåðõó ïî íüîìó 
ùå ïàðó ðàç³â êîëþ÷èé äð³ò íàòÿãíóòèé. Ðîìàí ÿê 
ïîáà÷èâ ãåñòàï³âö³â, òî ïî÷àâ âò³êàòè. Âîíè çà÷àëè 
êðè÷àòè: “Ãàëüò!” — ³ çà íèì. Ðîìàí áóâ äóæå ñïðèò-
íèé, ïîá³ã äî äðóãîãî áëîêó, õîò³â ó ìåíå ïåðåõîâà-
òèñÿ. Àëå ïîò³ì âèð³øèâ, ùî òàì ìîæóòü éîãî ïåðå-
ñòð³òè. Òîä³ â³í ïåðåñêî÷èâ ÷åðåç ïàðêàí íà ïëîùó 
Âóëüêó é óò³ê ïîì³æ êóùàìè é äåðåâàìè. Í³ìö³ éîãî 
íå íàçäîãíàëè. Çà ÿêèéñü ÷àñ âàíòàæ³âêè ïî¿õàëè, 
ñòàëî ñïîê³éíî, é äåñü ïî äðóã³é íî÷³ â³í ïðèéøîâ 
äî ìåíå. 

Íà äðóãèé äåíü ìè õîäèëè äèâèòèñÿ íà òîé ïàð-
êàí. Ðîìàí ñêàçàâ: “Çíàºø, ÿ ïîáèâ óêðà¿íñüêèé 
ðåêîðä ç³ ñêîê³â ó âèñîòó: ïåðåñêî÷èâ òó ñ³òêó ç äðî-
òàìè é íàâ³òü øòàí³â íå ïîäåð”. Ðîìàí áóâ ñïîðòñ-
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ìåí. Ãðàâ ó âàòåðïîëî, ó çìàãàííÿõ çàéìàâ âèñîê³ 
ì³ñöÿ59. Êîëè Ðîìàí áóâ ó ï³äï³ëë³, â íüîãî 16 æîâòíÿ 
1940 ðîêó íàðîäèëàñÿ äîíüêà Ìàðóñÿ. Ñèí Þðêî 
íàðîäèâñÿ 28 áåðåçíÿ 1933 ðîêó â ñåë³ Îãëÿäîâ³ íà 
Ðàäåõ³âùèí³60.

Â³ä âåðåñíÿ ïî ãðóäåíü 1941 ÿ ñèä³â ï³ä ÷àñ í³-
ìåöüêî¿ îêóïàö³¿ â òþðì³ íà âóë. Ëîíñüêîãî ó Ëüâî-
â³. Ãåñòàïî ìåíå çààðåøòóâàëî çà òå, ùî ÿ âèäàâàâ 
÷åðåç êðàìíèö³ ì³ñòà Ëüâîâà, ÿêèìè çàâ³äóâàâ (¿õ 
áóëî á³ëÿ 270), ïîòð³áí³ ðå÷³ íà ÎÓÍ, à âñå òå çàïè-
ñóâàâ íà êîøò ì³ñòà. Ðåæèì ó òþðì³ áóâ äóæå ñóâî-
ðèé. Ïî ì³ñÿöþ ìîãî ïåðåáóâàííÿ ìåíå âèêëèêàþòü 
íåñïîä³âàíî äî àìáóëàòîð³¿ íà óêîëè. Ë³êàð-ñõ³äíÿê 
ñêàçàâ ìåí³ ëÿãàòè ï³ä ïðîñòèíü. Ï³ä íåþ áóâ õë³á ³ 
øèíêà, ÿêó ìåí³ ë³êàð ñêàçàâ ñêîðî ç¿ñòè. Òîä³ áóâ ó 
òþðì³ ãîëîä.

Îäíîãî ðàçó ìåíå âèêëèêàþòü ãåñòàï³âö³ íà ðîç-
ìîâó. ¯õ ñèä³ëî äâîº. Âîíè íàçâàëèñÿ ìåí³ ïðåä-

59Роман Шухевич організував спортивний клуб “Русалка”, у якому 
проводилися змагання з футболу, волейболу та баскетболу. 15 – 16 
вересня 1923 року на IV Запорізьких іграх у Львові на змаганні юніорів 
Шухевич встановив рекорд з бігу на 400 м з перешкодами та на 100 м, 
переміг у плаванні на 100 м з часом 1 хв. 54,7 сек., посів призові місця в 
метанні диска та ядра. Неодноразово виступав на студентських змаган-
нях Львова серед фехтувальників. У 1933 році на чергових Запорізьких 
іграх переміг у спринті “сеньйорів”. Разом з А. Івахнюком організовував 
“моряцькі табори”, під час яких вони плавали найбільшими ріками За-
хідної України.

60У 1930 році у Шухевичів в Оглядові народилася дочка Марта, яка 
померла немовлям.
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ñòàâíèêàìè ïîëüñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ â ãåñòàïî. Ïîëÿêè-
ãåñòàï³âö³ ìåí³ ñêàçàëè: “Âè òóò ñèäèòå çà çâ’ÿçîê 
ç Ðîìàíîì Øóõåâè÷åì ³ çà òå, ùî âè º óêðà¿íöåì. 
Óêðà¿íö³ ìîðäóâàëè ïîëÿê³â, à òåïåð ìè áóäåìî ìîð-
äóâàòè ³ âèíèùóâàòè óêðà¿íö³â, ÿê ïåðåä òèì âîíè 
íàñ íèùèëè. Âè çâ³äñè æèâèì íå âèéäåòå, ³ òîìó ìè 
ç âàìè òàê â³äêðèòî ãîâîðèìî”.

Ïî âèõîä³ ç òþðìè ÿ âëàøòóâàâñÿ äî Óêðà¿íñüêî-
ãî öåíòðàëüíîãî êîì³òåòó (ÓÖÊ) â åêîíîì³÷íèé â³ä-
ä³ë, äå êåðóâàâ òðàíñïîðòîì. Îäíîãî ðàçó äî ìåíå 
ï³ä³éøîâ îäèí ÷îëîâ³ê ç â³ää³ëó ìîëîä³ ³ ïîïðîñèâ 
äîïîìîãòè âëàøòóâàòè ãîëîâ³ ÓÖÊ Âîëîäèìèðó Êó-
á³éîâè÷ó çóñòð³÷ ç Ðîìàíîì Øóõåâè÷åì. Ðîìêî ïî-
ãîäèâñÿ íà çóñòð³÷. Ì³ñöå çóñòð³÷³ Ðîìàí ìåí³ ñêà-
çàâ çàáàðèêàäóâàòè ç îáèäâîõ ê³íö³â âóëèö³ àâòàìè 
(íà ÿêèõ ìè çíÿëè êîëà í³áè ðåìîíòóþ÷è), ùîá òèì 
ñàìèì óíåìîæëèâèòè â³ëüíèé äîñòóï äî ì³ñöÿ çó-
ñòð³÷³ ó ðàç³ íåïåðåäáà÷óâàíî¿ ñèòóàö³¿. Çà äâ³ ãî-
äèíè äî çóñòð³÷³ Ðîìàí ñêàçàâ ïîâ³äîìèòè Êóá³éî-
âè÷à, ùî ¿õíÿ çóñòð³÷ â³äáóäåòüñÿ â éîãî ðîáî÷îìó 
êàá³íåò³. À òîé ìåí³ â êàá³íåò³ ãîâîðèòü: “Òî º äóæå 
íåáåçïå÷íî çóñòð³÷àòèñÿ. Ïåðåêàæ³òü éîìó, ùî íàì 
íå òðåáà çóñòð³÷àòèñÿ. Ñêàæ³òü, ùî â³í ðîáèòü äóæå 
äîáðå ñâîþ ðîáîòó, ³ ïåðåêàæ³òü íàéêðàù³ ïîáà-
æàííÿ ó éîãî íåëåãê³é ñïðàâ³”.
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***

ß ï³øîâ äî äèâ³ç³¿ ó 1943 ðîö³61. Òàì ïåðåéøîâ 
ï³äñòàðøèíñüêó ³ ñòàðøèíñüêó øêîëó. ß êîíòàêòóâàâ 
ç Ðîìàíîì Øóõåâè÷åì ÷åðåç Áîãäàíà Ï³äãàéíîãî òà 
î. ²âàíà Ãðèíüîõà. ×àñòî ïðè¿æäæàâ äî Ëüâîâà. Îä-
íîãî ðàçó ïðè¿õàâ íà ÷îòèðè-ï’ÿòü äí³â ó ãðóäí³ 1943 
ðîêó. Áóëà òîä³ ÿêàñü ïëàñòîâà çóñòð³÷, ³ ÿ ï³øîâ íà 
íå¿. Òàì çóñòð³â Ñòåôöþ, ä³â÷èíó-ðîçâ³äíèöþ, ÿêà 
êîëèñü äîïîìàãàëà íàì ñëóõàòè òåëåôîí³÷í³ ðîç-
ìîâè. Âîíà êàæå: “Õî÷åø çóñòð³òèñÿ ç Ðîìàíîì?” ß 
â³äïîâ³â: “Òàê, õî÷ó, àëå â ìåíå º ò³ëüêè äâà äí³”. Ìè 
äîìîâèëèñÿ. ß çíàâ, ùî Ðîìàí ó íå¿ ïåðåõîâóºòüñÿ. 
Òàì áóëî äîñèòü áåçïå÷íî: âîíà âèéøëà çàì³æ çà 
ñèíà ñâÿùåíèêà-óêðà¿íöÿ, ÿêèé ïðàöþâàâ ó ãåñòà-
ïî62, à ïîò³ì — â ÍÊÂÄ63. Éîãî ìàéæå í³êîëè íå áóëî 
âäîìà, â³í âñå êóäèñü âè¿æäæàâ.

Íà äðóãèé äåíü Ñòåôöÿ ìåí³ ñêàçàëà, ùîá ÿ ÷å-
êàâ î ï³â íà òðåòþ íà ðîç³ êîëî öåðêâè Þðà. Ìè çó-
ñòð³ëèñÿ ç Ðîìàíîì ³ õîäèëè ìàéæå äî ï³âäåñÿòî¿ 
âå÷îðà ïî Ëüâîâó, à ïîò³ì ñïèíèëèñÿ êîëî ãåñòàïî. 
Â³í ñêàçàâ, ùî òóò íàéáåçïå÷í³øå.

Ðîìàí áóâ âáðàíèé ó êóðòêó, ï³ä êóðòêîþ ìàâ êî-
ðîòêèé àâòîìàòè÷íèé ï³ñòîëåò. ß ìàâ ñòàðøèíñüêó 

61Дивізія СС “Галичина” створювалася за згодою німецької влади 
Українським центральним комітетом на чолі з Володимиром Кубійови-
чем у 1943 році.

62Таємна державна поліція Німеччини у 1933 – 1945 роках.
63Народний комісаріат внутрішніх справ СРСР у 1917 – 1946 роках.
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(í³ìåöüêó) ôîðìó ³ áåëüã³éñüêèé ñëóæáîâèé ðåâîëü-
âåð. Â êèøåí³ ùå ìàâ ñâîãî âëàñíîãî ìàóçåðà, ÿêîãî 
äóæå ëþáèâ. ² â³ä 7.30 äî 9.30 (î 10-³é Ðîìàí ìóñèâ 
áóòè âäîìà, áî âæå íå ìîæíà áóëî õîäèòè ïî âóëè-
öÿõ, à éîìó — îñîáëèâî íåáåçïå÷íî) ìè ïðîñòîÿëè, 
ðîçìîâëÿþ÷è, êîëî ãåñòàïî.

Ðîìàí ïîêàçàâ ìåí³ íà òðüîõ-÷îòèðüîõ óêðà¿íö³â, 
ÿê³ âèéøëè çâ³äòàì, ³ ñêàçàâ: “Òî º ìåëüíèê³â ö³64. Âîíè 
ìàþòü ñïåö³àëüíå çàâäàííÿ øóêàòè ìåíå”. Àëå ¿ì íà-
â³òü íà äóìêó íå ñïàäàëî, ùî öèâ³ëü65 ó êóðòö³, ÿêèé 
ñòî¿òü êîëî ñòàðøèíè, òî ÿêðàç â³í. Í³õòî íà íàñ íå 
çâåðòàâ óâàãè. ß ðîçïîâ³â Ðîìàíîâ³ ïðî âèøê³ë äèâ³ç³¿ 
“Ãàëè÷èíà”, ïðî ñòàíîâèùå ñòàðøèí. Ðîìàí ñêàçàâ, 
ùî òàêîãî âèøêîëó, ÿê ó äèâ³ç³¿, â ÓÏÀ äàòè íå çìîæå-
ìî: íåìà í³ ìîæëèâîñò³, í³ ñòàðøèí, íåìà í³ ïðèñòà-
íîâèùà, í³ äîñòàòíüî çáðî¿ ïðîòè íàñòóïó òàíê³â. “Ó 
ìàéáóòíüîìó, — ñêàçàâ â³í, — òè ïîâèíåí ïàì’ÿòàòè 
òàêå: äèâ³ç³ÿ ï³äå íà Ïîä³ëëÿ àáî â Êàðïàòè (á³ëüøî-

64Назрівання конфлікту в середині ОУН відбулося через супереч-
ливість поглядів молодшої та старшої генерації щодо програми діяль-
ності Організації. Перші виступали за опертя на власні сили і ведення 
боротьби революційними методами, другі – за помірковані дії та повну 
орієнтацію на Німеччину. Тому 10 лютого 1940 року в Кракові було ство-
рено Революційний Провід ОУН на чолі з С. Бандерою, який підтримала 
більшість членів на території України. Інші члени ОУН, в еміграції, під-
тримали Андрія Мельника. Нові організації за прізвищами своїх лідерів 
почали називатися “бандерівцями” (ОУН революційна) й “мельниківця-
ми” (ОУН). У боротьбі за вплив на національно-визвольний рух мельни-
ківці спочатку використовували німецьку окупаційну владу.

65Цивільний.
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âèêè â òîé ÷àñ âæå ìàéæå çàéíÿëè Âîëèíü). ² â ïåâíèé 
ìîìåíò ïîâèíåí äàòè äèâ³ç³¿ íàêàç ï³òè â ï³äï³ëëÿ, â 
ÓÏÀ. Âîÿöòâî çàãàëîì áàíäåð³âñüêå, íàêàç âèêîíàº. 
Ñòàðøèíñüêèé ñêëàä — ïåðåâàæíî ìåëüíèê³âö³, òâîº 
çàâäàííÿ — ï³äãîòóâàòè ¿õ. Êîëè äèâ³ç³ÿ ïåðåéäå äî 
ÓÏÀ, à âîíè çàëèøàòüñÿ ñàì³, ¿õ ÷åêàº ðîçñòð³ë. ¯õ 
òðåáà ïåðåêîíàòè”. Ðîìàí ìåí³ ïîäàâ ìåí³ ïîâíî ³í-
ñòðóêö³é ç ÿêèìè ÿ ïî¿õàâ äî ñòàðøèíñüêî¿ øêîëè.

ß ðîçïèòóâàâ Ðîìàíà ïðî ÓÏÀ. ×è ïðàâäà, ùî 
òàì º ³ æèäè, ãîëîâíî ìåäè÷íèé ïåðñîíàë? Ðîìàí 
ðîçïîâ³â ïðî òàêîãî îäíîãî äîêòîðà – óêðà¿íöÿ: 
“Â ÓÏÀ º áàãàòî ïîðàíåíèõ, ³ íå çàâæäè â ï³äï³ëë³ 
º ìîæëèâ³ñòü ë³êóâàòè. Äî òîãî äîêòîðà ïîñëàëè 
êóð’ºðà ïîâ³äîìèòè, ùî äî íüîãî çàâòðà ïðè¿äå ï³ä-
âîäà é çàâåçå äî øïèòàëþ, â ÿêîìó ïðîñÿòü ïåðå-
áóòè çî äâà òèæí³, çðîáèòè îïåðàö³¿, à ïîò³ì éîãî 
íàçàä â³äâåçóòü. Íà äðóãèé äåíü, êîëè ïðè¿õàëà ï³ä-
âîäà, âèéøëà ñëóæíèöÿ ³ ñêàçàëà, ùî ïàí äîêòîð 
ïî¿õàâ äî Êðàêîâà é âåðíå, êîëè áóäå Óêðà¿íà. Ìè 
ìóñèìî ìàòè ë³êàð³â. ² ÿê íåìà óêðà¿íö³â, áåðåìî 
æèä³â. ² ë³êàð³â, ³ ìåäñåñòåð. Äåÿê³ ç íèõ äóæå äîáð³. 
Âîíè âäÿ÷í³ ÓÏÀ, ùî ¿õ âðÿòóâàëà â³ä í³ìö³â”.

Â ðîçìîâ³ ÿ çàïðîïîíóâàâ Ðîìàíîâ³, ùî â³çüìó 
ç ñîáîþ éîãî äðóæèíó òà ä³òåé ³ ïðèì³ùó ¿õ äåñü â 
óêðà¿íñüêîìó ñåðåäîâèù³ â Í³ìå÷÷èí³. Ðîìàí êàòå-
ãîðè÷íî â³äïîâ³â: “Í³. Ìîÿ ðîäèíà çàëèøèòüñÿ íà 
ð³äíèõ çåìëÿõ. À ÿê ïðèéäåòüñÿ íàì çàãèíóòè, òî 
õî÷ íàø³ êîñò³ óäîáðÿòü ð³äíó çåìëþ”.
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Ðîìàí äóæå íåãàòèâíî ñòàâèâñÿ äî åì³ãðàö³¿. Â³í 
áà÷èâ åì³ãðàíò³â ó Êðàêîâ³66 é Í³ìå÷÷èí³. Ââàæàâ, 
ùî òî ïåðåâàæíî åëåìåíò, íå çäàòíèé äî òâîð÷î¿ 
ïîë³òè÷íî¿ ðîáîòè. Ñêàçàâ, ùî òåïåð åì³ãðàö³ÿ áóäå 
äîâøà. Ç³ ñâîº¿ ïðàêòèêè â³í çíàº, ùî á³ëüø³ñòü ëþ-
äåé â åì³ãðàö³¿ ì³íÿºòüñÿ, äëÿ íèõ îñíîâíèì ñòàº 
çàðîáèòè ÿêíàéá³ëüøå ãðîøåé. Åì³ãðàö³ÿ äóæå íè-
ùèòü ëþäèíó ìîðàëüíî.

***
Ó 1944 ðîö³ ìè âîñòàííº áà÷èëèñÿ ç Ðîìàíîì. 

Â³í çàâæäè áóâ îïòèì³ñòè÷íî, ðàä³ñíî íàñòðîº-
íèé. Â äèâ³ç³¿ “Ãàëè÷èíà” òîä³ øèðîêî äèñêóòóâàëà-
ñÿ ñïðàâà ðîçñòð³ëó ñîòíèêà ÓÏÀ67, ÿêèé ï³øîâ íà 
ñï³âïðàöþ ç í³ìöÿìè. Ðîìàí ñêàçàâ: “Öåé ñòàðøèíà 
áóâ äóæå äîáðèé êî ìàíäèð. Àëå íàêàç, ùî í³êîìó íå 
ìîæíà íà âëàñíó ðóêó äîìîâëÿòèñÿ ç âîðîãîì, â³í 
çëîìèâ. Ïîëüîâèé ñóä ïîêàðàâ éîãî ðîçñòð³ëîì. Â 
ìàéáóòíüîìó ìè ìóñèìî çàâåñòè çàë³çíó äèñöèïë³-
íó, ³íàêøå íå âòðèìàºìîñÿ”.

Ùå â³í êàçàâ, ùî íå ìîæå áóòè äâà ï³äï³ëëÿ, 
òîìó é áóâ ðîççáðîºíèé ìåëüíèê³âñüêèé êóð³íü êî-

66У 1939–1941 роках Роман Шухевич з родиною був в еміграції у 
Кракові (Польща).

67Можливо, це сотник Микола Олійник – “Орел”, який діяв на терені 
теперішнього Кам’янко-Бузького району Львівської області. Його за ви-
роком Організаційного суду ОУН розстріляли 15 квітня 1944 року біля 
села Соколя Буського району.
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ìàíäèðà Ìàëîãî. Á³ëüø³ñòü âîÿê³â ïåðåéøëà â ÓÏÀ, 
õòî íå õîò³â — ï³øîâ äîäîìó.

Ïîìèìî òîãî, ùî ñèòóàö³ÿ äëÿ ÓÏÀ áóëà äóæå 
âàæêà, Ðîìàí ñêëàäàâ ïëàíè íà ìàéáóòíº. Êàçàâ, 
ùî ÿê â ÓÏÀ ââ³éäóòü ê³ëüêà òèñÿ÷ âîÿê³â ç äèâ³ç³¿, 
äîáðå âèøêîëåíèõ, òî áóäå âåëèêà ï³äòðèìêà. Ùå 
êàçàâ, ùî â óìîâàõ ï³äðàäÿíñüêèõ äèñöèïë³íà ³ ïî-
ñëóõ äëÿ íüîãî ïèòàííÿ íåäèñêóñ³éíå.

Öå áóëà ìîÿ îñòàííÿ ðîçìîâà ç Ðîìàíîì.
Ðîçïîâ³äàëè ìåí³ ïîò³ì éîãî ñåñòðà ³ Ìàðóøêà 

ïðî òàêèé âèïàäîê. Éîãî áàòüêî ëåæàâ õâîðèé, ñïà-
ðàë³çîâàíèé, âäîìà ó ë³æêó. Ìàìó çàáðàëè äî òþð-
ìè. Ïîìåøêàííÿ áàòüê³â Ðîìàíà áóëî íà ïîâåðñ³, 
à íà ïàðòåð³ ìîñêàë³ ïîñòàâèëè âàðòó é ÷åêàëè, ùî 
Ðîìàí ïðèéäå â³äâ³äàòè õâîðîãî áàòüêà. Îäíîãî 
ðàçó ïðè¿õàâ âèñîêèé ÷èí ÍÊÂÄ ç äâîìà âîÿêàìè. 
Îô³öåð ñêàçàâ îõîðîíöÿì ÷åêàòè âíèçó, à ñàì ï³ä-
íÿâñÿ ñõîäàìè. Áàòüêî â³äðàçó âï³çíàâ ñèíà, àëå íå 
ì³ã ãîâîðèòè. Ïî ðîçìîâ³ Ðîìàí ç³éøîâ âíèç ³ ïî-
¿õàâ ðàçîì ç âàðòîþ. Òî áóëî ö³ëêîì ó éîãî ñòèë³.

Ðîìàí áóâ, ÿê íàçèâàëè éîãî íàö³îíàë³ñòè, “105-
â³äñîòêîâèé”. Òî áóëà íàéâèùà îö³íêà òèõ, õòî íà-
ëåæàâ äî ÎÓÍ. Áðàò éîãî Þðêî áóâ íà 95%, ÿ òàêîæ 
íà 95%.

Ðîìàí áóâ äóæå òîâàðèñüêèé, êîìïàí³éñüêèé, 
ïðèºìíèé, âèêëèêàâ âåëèêó ïðèÿçíü äî ñåáå. ß òàê 
éîìó â³ðèâ, ùî ÿêáè â³í ïîñåðåä íî÷³ ñêàçàâ ìåí³, 
ùî òî ñâ³òèòü íå ì³ñÿöü, à ñîíöå, ïîâ³ðèâ áè éîìó 
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áåççàñòåðåæíî. Òàêå áóëî âåëèêå äîâ³ð’ÿ äî éîãî 
îñîáè.

Ï³äïðèºìñòâî “ÔÀÌÀ”, ÿêå ìè ðàçîì çàñíóâà-
ëè, çàâäÿêè Ðîìàíîâ³ ïðàöþâàëî òàê äîáðå é äîâãî 
é ïðèíîñèëî êîðèñòü ÎÓÍ, íàäàâàëî ô³íàíñîâó äî-
ïîìîãó Îðãàí³çàö³¿. Ó “ÔÀÌ²” çíàéøëè ïðèñòàíîâè-
ùå áàãàòî êîëèøí³õ ïîë³òè÷íèõ çàñóäæåíèõ, ÿê³ íå 
ìàëè çìîãè ïðàöþâàòè ëåãàëüíî. 

Ô³íàíñîâà ïîì³÷ ÎÓÍ íå áóëà í³äå çàô³êñîâàíà, 
çàñóäæåí³ çà ó÷àñòü â ÎÓÍ áóëè ëåãàëüíî çàéíÿò³ ðî-
á³òíèêè “ÔÀÌÈ”, ³ ïîëüñüêà àãåíòóðà, ÿêà ïðèõîäè-
ëà äî íàñ, áà÷èëà, ùî “ÔÀÌÀ” íå âåäå æîäíî¿ ïðî-
òèïîëüñüêî¿ ðîáîòè. Äóìàþ, ùî òîé á³çíåñ áóâ äóæå 
äîáðèé ³ ïðèí³ñ áàãàòî êîðèñò³ âñ³ì óêðà¿íöÿì.
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68Літопис Української Повстанської Армії. – Торонто-Львів, 1994. 
– Т. 10. – С. 50–53.

 
РОМАН ШУХЕВИЧ (1907–1950) 

БІОГРАФІЧНИЙ НАРИС

Ðîìàí Øóõåâè÷ — Ãîëîâíèé êîìàíäèð Óêðà ¿íñü    -
êî¿ Ïîâñòàíñüêî¿ Àð ì³¿ (ÓÏÀ) ó 1943–1950 ðð., ãå-
  íåðàë-õîðóíæèé (ç 1946); ÷ëåí Óêðà¿íñüêîãî Äåðæàâ-

íîãî Ïðàâë³ííÿ ó 1941 ð.; 
Ãîëîâà Áþðî Ïðî âîäó 
Îð ãàí³çàö³¿ Óêðà  ¿íñü êèõ 
Íà ö³îíàë³ñò³â (ÎÓÍ) ó 
1943–1950 ðð.; Ãîëîâà 
Ãå íåðàëüíîãî Ñåêðåòà-
ð³ àòó Óêðà¿íñüêî¿ Ãîëîâ-
íî¿ Âèç âîëüíî¿ Ðàäè 
(ÓÃÂÐ) ³ Ãåíåðàëüíèé ñå-
êðåòàð â³éñüêîâèõ ñïðàâ 
ó 1944–1950 ðð.; ëèöàð 
íàéâèùèõ íàãîðîä ÓÏÀ 
— Çîëîòîãî õðåñòà áî-
éîâî¿ çàñëóãè I êëàñó òà 

Çîëîòîãî õðåñòà çàñëóãè. Ïîñìåðòíî ³ìåíîâàíèé 
Ãåòüìàíñüêèì ïëàñòóíîì-ñêîáîì68. Ñüîãîäí³ — 
ñèìâîë íåçëàìíîñò³ Óêðà¿íè.
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Íàðîäèâñÿ ó ì. Ëüâîâ³ 30 ÷åðâíÿ 1907 ð. íà ñó-
÷àñí³é âóë. Äîâáóøà, ¹ 269. Ó ì³ñòå÷êó Êðàê³âö³ íà 
Ëüâ³âùèí³ ïðîéøëî éîãî äèòèíñòâî. Ó 1914 ð. ðî-
äèíà Øóõåâè÷³â ïåðå¿õàëà äî Êàì³íêè-Ñòðóìèëîâî¿ 
(òåïåð ì. Êàì’ÿíêà-Áóçüêà). Òóò Ðîìàí çàê³í÷èâ ïî-
÷àòêîâó øêîëó.

Ó 1917–1925 ðð. íàâ÷àâñÿ ó ô³ë³¿ Ëüâ³âñüêî¿ àêà-
äåì³÷íî¿ ã³ìíàç³¿. Ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ Øóõåâè÷ ìåø-
êàâ ó Ëüâîâ³ â áàáö³ Ãåðì³íè. Òóò ó 1921–1922 ðð. 
äåÿêèé ÷àñ ïðîæèâàâ ïîëêîâíèê ªâãåí Êîíîâàëåöü, 
êîìàíäàíò ÓÂÎ. Ã³ìíàçèñò Ðîìàí íåîäíîðàçîâî 
ðîçìîâëÿâ ³ç ïîëêîâíèêîì òà ïðèñëóõàòèñÿ äî éîãî 
ðîçìîâ, ÿê³ ìàëè âåëèêèé âïëèâ íà ôîðìóâàííÿ 
ñâ³äîìîñò³ é õàðàêòåðó ìàéáóòíüîãî Ïðîâ³äíèêà70. 
Ó âåðåñí³ 1926 ð. Øóõåâè÷ âñòóïèâ äî Ëüâ³âñüêî¿ 
ïîë³òåõí³êè íà äîðîæíüî-ìîñòîâèé â³ää³ë71. Ó ÷åðâ-
í³ 1934 ð. çàê³í÷èâ íàâ÷àííÿ ç äèïëîìîì ³íæåíåðà.

Ó 1928–29 ðð. Ðîìàí Øóõåâè÷ â³äáóâàâ â³éñüêî-
âó ñëóæáó â ïîëüñüê³é àðì³¿. ßê ñòóäåíòà éîãî çðàçó 
æ ñêåðóâàëè íà íàâ÷àííÿ ó øêîëó ï³äõîðóíæèõ, àëå 
÷åðåç ïîë³òè÷íó íåíàä³éíîñò³ çâ³ëüíèëè. Â³í ïðîäî-
âæèâ ñâîþ â³éñüêîâó ñëóæáó ðÿäîâèì ãàðìàòíèêîì 

69Державний архів Львівської області. – Ф. 27. – Оп. 5. – Спр. 1800. 
– Арк. 3.

70Шах С. Роман Шухевич – символ незламності (Спомин) // Збірник 
на пошану ген. Романа Шухевича. – Мюнхен, 1990. – С. 149–151.

71Державний архів Львівської області. – Ф. 27. – Оп. 5. – Спр. 1800. 
– Арк. 4.
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â àðòèëåð³éñüê³é ÷àñòèí³ íà Âîëèí³. Ó ðîêè íàâ÷àí-
íÿ â ã³ìíàç³¿ òà â Ïîë³òåõí³ö³ Ðîìàí Øóõåâè÷ áóâ 
àêòèâíèì ÷ëåíîì Ïëàñòó òà ð³çíèõ ñïîðòèâíèõ òî-
âàðèñòâ72. Ùå ã³ìíàçèñòîì îðãàí³çóâàâ ïëàñòîâèé 
ãóðòîê “ßñíèé òðèçóá”, à ï³çí³øå áóâ ó êóðåí³ ÓÑÏ 
— “Ë³ñîâ³ ÷îðòè” òà “×îðíîìîðö³”.

72Кравців Б. Людина і вояк // Збірник на пошану ген. Романа Шухе-
вича. – Мюнхен, 1990. – С. 93-95.

Ïëàñòîâà øòàôåòà 1929 ð. ó Ëüâîâ³
íà ßí³âñüêîìó öâèíòàð³ íà ìîãèëàõ ñ³÷îâèõ ñòð³ëüö³â. 

Çë³âà ç êóáêîì – Þð³é Øóõåâè÷,
òðåò³é ç-çàäó – Ðîìàí Øóõåâè÷
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Óëþáëåíèìè âèäàìè ñïîðòó Øóõåâè÷à áóëè ôóò-
áîë, áàñêåòáîë, âîëåéáîë, á³ã, ïëàâàííÿ, à òàêîæ ïëà-
íåðíèé ñïîðò. Ó 1923 ð. íà ñïîðòèâíèõ çìàãàííÿõ 
– Çàïîðîçüêèõ ³ãðàõ — â³í ïîñòàâèâ ðåêîðä ó á³ãó ç 
ïåðåøêîäàìè íà 400 ìåòð³â òà ó ïëàâàíí³ íà 100 ìå-
òð³â. Îêð³ì ñïîðòó, â³í çàéìàâñÿ ìóçèêîþ ³ ñï³âîì. 

Ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ â³ä ñëóæáè â ïîëüñüê³é àðì³¿ 
Ð. Øóõåâè÷ ó 1930 ð. îäðóæóºòüñÿ ç äî÷êîþ ïàðîõà 
ñ. Îãëÿä³â Íàòàë³ºþ Áåðåçèíñüêîþ. Ó íèõ â Îãëÿäî-
â³ íàðîäèâñÿ 28 áåðåçíÿ 1933 ð. ñèí Þðêî. Ï³ñëÿ 
îêóïàö³¿ Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè áîëüøåâèêàìè Í. Øóõå-
âè÷ ³ç ñèíîì, ùîá íå ïîïàñòè â òþðìó, ïåðåéøëà 
íåëåãàëüíî êîðäîí ³ äîáðàëàñÿ äî Êðàêîâà, äå çó-
ñòð³ëàñÿ ç ÷îëîâ³êîì. Òóò 16 æîâòíÿ 1940 ð. íàðî-
äèëàñÿ ¿õíÿ äî÷êà Ìàð³ÿ.

Ï³ä ÷àñ í³ìåöüêî-ñîâºòñüêî¿ â³éíè ó ëèïí³ 1941 ð. 
Í. Øóõåâè÷ ïåðåáðàëàñü äî Ëüâîâà. Òóò ³ç äâîìà 
ä³òüìè ïðîæèâàëà äî àðåøòó 17 ëèïíÿ 1945 ð. Ä³-
òåé â³ä íå¿ çàáðàëè é â³ääàëè äî äèòÿ÷îãî áóäèíêó 
â ì. ×îðíîáèëü.

Бойова діяльність
(1926–1934 рр.)

Ó 1925 ð. Ðîìàí Øóõåâè÷ âñòóïèâ ó ðÿäè Óêðà-
¿íñüêî¿ Â³éñüêîâî¿ Îðãàí³çàö³¿. Êðàéîâà íà÷àëüíà 
êîìàíäà ÓÂÎ äîðó÷èëà éîìó âèêîíàòè çàìàõ íà 
ïîëüñüêîãî øê³ëüíîãî êóðàòîðà ó Ëüâîâ³ Ñòàí³ñëàâà 
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Ñîá³íñüêîãî, ÿêèé ïðîâîäèâ æîðñòîêó àíòèóêðà¿í-
ñüêó ïîë³òèêó â ãàëóç³ øê³ëüíèöòâà. 19 æîâòíÿ 1926 ð. 
Äåâ’ÿòíàäöÿòèð³÷íèé Øóõåâè÷ ðàçîì ³ç Áîãäàíîì 
Ï³äãàéíèì áëèñêó÷å âèêîíàâ çàâäàííÿ. 

2 ëþòîãî 1929 ð. ó Â³äí³ âèíèêëà Îðãàí³çàö³ÿ 
Óêðà¿íñüêèõ Íàö³îíàë³ñò³â. Áîéîâèì ðåôåðåíòîì ÊÅ 
ÎÓÍ ó 1930–1934 ðð. áóâ ïðèçíà÷åíèé Ðîìàí Øóõå-
âè÷ – “Äçâ³í”. 1930 ð. Â Ãàëè÷èí³ ï³ä éîãî êåð³âíè-
öòâîì â³äáóëèñü ìàñîâ³ àêòè íåïîêîðè. Ïîëüñüêà 
âëàäà â ïàí³ö³ çàñòîñóâàëà ïàöèô³êàö³þ, ùî ñèëüíî 
âïëèíóëî íà ðåâîëþö³îí³çàö³þ óêðà¿íñüêîãî ñåëÿí-
ñòâà òà ïîøèðåííÿ ³äåé óêðà¿íñüêîãî íàö³î íàë³çìó.

Ó 1933 ð. Øóõåâè÷ îðãàí³çóâàâ àòåíòàò íà ðà-
äÿíñüêîãî êîíñóëà ó Ëüâîâ³ ÿê â³äïîâ³äü òà çíàê 
ïðîòåñòó ïðîòè øòó÷íîãî ãîëîäîìîðó â Óêðà¿í³, 
ñòâîðåíîãî á³ëüøîâèêàìè. 21 æîâòíÿ éîãî âèêîíàâ 
áîéîâèê ÎÓÍ Ìèêîëà Ëåìèê, âáèâøè ó êîíñóëüñòâ³ 
ñïåöóïîâíîâàæåíîãî ÍÊÂÄ Î. Ìàéëîâà. Îñòàííÿ 
àêö³ÿ Øóõåâè÷à ÿê áîéîâîãî ðåôåðåíòà ÊÅ ÎÓÍ — 
öå ï³äãîòîâêà àòåíòàòó íà ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ 
Á. Ïºðàöêîãî, îðãàí³çàòîðà âàðâàðñüêî¿ ïàöèô³êà-
ö³¿ — ìàñîâîãî íèùåííÿ óêðà¿íñüêèõ êóëüòóðíèõ 
³ ãîñïîäàðñüêèõ óñòàíîâ òà ïðèëþäíèõ êàòóâàíü 
óêðà¿íñüêîãî íàñåëåííÿ. Àòåíòàò âèêîíàâ 15 ÷åðâíÿ 
1934 ð. ó Âàðøàâ³ áîéîâèê ÎÓÍ Ãðèöü Ìàöåéêî73. 

73Мірчук П. Нарис історії ОУН. – Мюнхен – Нью-Йорк – Лондон, 
1968. – С. 337–348; 382–384.
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Період ув’язнення
(1934–1937 рр.)  

Ó ÷åðâí³ 1934 ð. ó çâ’ÿçêó ç óáèâñòâîì Ïºðàöêîãî 
ïîë³ö³ÿ ïðîâåëà ìàñîâ³ àðåøòè. Òîä³ é áóëî àðåøòî-
âàíî Ðîìàíà Øóõåâè÷à òà çàñëàíî äî êîíöåíòðàö³é-
íîãî òàáîðó â Áåðåç³ Êàðòóçüê³é áåç ðåàëüíèõ äî-
êàç³â éîãî âèíè. Òàá³ð áóâ îðãàí³çîâàíèé ïîëüñüêèì 
óðÿäîì çà çðàçêàìè ã³òëåð³âñüêèõ òà á³ëüøîâèöüêèõ 
êîíöåíòðàö³éíèõ òàáîð³â. Ïîñò³éíå çíóùàííÿ íàä 
àðåøòàíòàìè, ô³çè÷íå é ìîðàëüíå, áóëî ñèñòåìîþ 
³ äîâåäåíå áóëî äî òóïîãî ñàäèçìó. 

19 ñ³÷íÿ 1935 ð. Øóõåâè÷à â³äïðàâëåíî íà 
ñë³äñòâî ó Ëüâ³â, äå â³í ñèä³â ó òþðì³ Áðèã³äêè. Íà 
Ëüâ³âñüêîìó ïðîöåñ³ ÎÓÍ ó òðàâí³–÷åðâí³ 1936 ð. 
Ðîìàíà Øóõåâè÷à çàñóäæåíî íà òðè ðîêè òþðìè 
ç óðàõóâàííÿì ñë³ä÷îãî àðåøòó. Íà ï³äñòàâ³ ïðî-
ãîëîøåíî¿ ó 1935 ð. àìí³ñò³¿ â³í âèéøîâ ó ñ³÷í³ 19-
37 ð. íà âîëþ, ïðîáóâøè ï³âðîêó â êîíöòàáîð³ òà 
äâà ðîêè â òþðì³.

Ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ ó 1937 ð. Ðîìàí Øóõåâè÷ ïðî-
æèâàâ ç ðîäèíîþ ó Ëüâîâ³ é ïðàöþâàâ ó ðåêëàìí³é 
êîîïåðàòèâ³ “Ôàìà”, ÿêó, âëàñíå, é îðãàí³çóâàâ74. 

 
74Кук В. Роман Шухевич – Головний Командир УПА. – Київ, 1997. 

– С. 27-31.
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75Мірчук П. Роман Шухевич. Командир армії безсмертних. – Нью-
Йорк, 1970. – С. 85.

У Карпатській Україні

Ó æîâòí³ 1938 ð. íà Çàêàðïàòò³ ïîñòàëà íåçà-
ëåæíà Êàðïàòñüêî-Óêðà¿íñüêà äåðæàâà. Ð. Øóõåâè÷ 
îðãàí³çóâàâ ô³íàíñîâó äîïîìîãó äëÿ óðÿäó Êàðïàò-
ñüêî¿ Óêðà¿íè, âèñëàâ ÷ëåí³â ÎÓÍ äëÿ ä³ÿëüíîñò³ â 
“Êàðïàòñüê³é Ñ³÷³”. Íàïðèê³íö³ ãðóäíÿ 1938 ð. ðàçîì 
ç Þð³ºì Ëîïàòèíñüêèì – “Êàëèíîþ” íåëåãàëüíî 
ïå ðåòíóâ ïîëüñüêèé êîðäîí â îêîëèö³ ì. Êðèíèö³ é 
÷åðåç Áðàòèñëàâó â Ñëîâà÷÷èí³ äîáðàâñÿ íà Ð³çäâî 
1939 ð. äî Õóñòà. Òóò â³í ðàçîì ³ç ïðîâ³äíèìè ÷ëå-
íàìè ÎÓÍ ñòâîðèâ Ãåíåðàëüíèé øòàá Íàö³îíàëüíî¿ 
îáîðîíè Êàðïàòñüêî¿ Óêðà¿íè. Â îáîâ’ÿçêè “ïîðó÷-
íèêà Áîðèñà Ùóêè” (ïñåâäî Ð. Øóõåâè÷à) âõîäèëî 
ïîïîâíåííÿ Ñ³÷³ êàäðàìè, îðãàí³çàö³ÿ ô³íàíñîâî¿ 
äîïîìîãè òà çâ’ÿçêó. Ï³ä ÷àñ íàïàäó óãîðñüêî¿ àðì³¿ 
íà Êàðïàòñüêó Óêðà¿íó “ïîðó÷íèê Ùóêà” áðàâ àêòèâ-
íó ó÷àñòü ó áîÿõ. Ëèøå ÷óäî âðÿòóâàëî éîãî â³ä íå-
ìèíó÷î¿ ñìåðò³.

Ï³ñëÿ îêóïàö³¿ Êàðïàòñüêî¿ Óêðà¿íè ó áåðåç-
í³ 1939 ð. Óãîðùèíîþ Ð. Øóõåâè÷ ÷åðåç Ðóìóí³þ 
òà Þãîñëàâ³þ ä³ñòàâñÿ äî Àâñòð³¿, äå çóñòð³âñÿ ç 
÷ëåíàìè Ïðîâîäó ÎÓÍ, ÿêèì äîïîâ³â ïðî ñâîþ ä³-
ÿëüí³ñòü ó Êàðïàòñüê³é Óêðà¿í³. Ïðîâ³ä ÎÓÍ äîðó÷èâ 
éîìó ñïðàâè çâ’ÿçêó ³ç Çàõ³äíîþ Óêðà¿íîþ, çîêðåìà 
êîíñï³ðàòèâíèé çâ’ÿçêîâèé ïóíêò ó Äàíö³ãó75.
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Вересень 1939 р. – червень 1941 р.

Ì³æ ÎÓÍ â Óêðà¿í³ é Ïðîâîäîì Óêðà¿íñüêèõ Íà-
ö³îíàë³ñò³â (ÏÓÍ) çà êîðäîíîì, ùî éîãî î÷îëþâàâ 
ïîëêîâíèê Àíäð³é Ìåëüíèê, íå áóëî ºäèíîãî óçãî-
äæåíîãî ïîãëÿäó íà òîãî÷àñíó ïîë³òè÷íó ñèòóàö³þ, 
ùî âèìàãàëà íîâèõ ôîðì áîðîòüáè çà äåðæàâíó 
íåçàëåæí³ñòü. Ï³ñëÿ äîâãèõ ïåðåãîâîð³â öÿ ð³çíèöÿ 
â äóìêàõ ùîäî òàêòèêè Îðãàí³çàö³¿ ïðèçâåëà äî ðîç-
êîëó íà äâ³ ÎÓÍ — ï³ä êåð³âíèöòâîì ïîëê. À. Ìåëü-
íèêà òà ï³ä ïðîâîäîì Ñòåïàíà Áàíäåðè. Îñòà-
òî÷íî öåé ïîä³ë áóâ îôîðìëåíèé íà êîíôåðåíö³¿ 
ÎÓÍ, ùî â³äáóëàñÿ ó Êðàêîâ³ 10 ëþòîãî 1940 ð., äå 
áóëî ñòâîðåíî Ðåâîëþö³éíèé Ïðîâ³ä ÎÓÍ íà ÷îë³ ç 
Ñ. Áàíäåðîþ. Ð. Øóõåâè÷ óâ³éøîâ äî ñêëàäó ÷ëåí³â 
Ðåâîëþö³éíîãî Ïðîâîäó é áóâ ïðèçíà÷åíèé Êðàéî-
âèì ïðîâ³äíèêîì ÎÓÍ íà çàõ³äíî óêðà¿íñüêèõ çåì-
ëÿõ. Îñîáëèâó óâàãó Øóõåâè÷ ïðèä³ëÿâ â³éñüêîâèì 
âèøêîëàì ÷ëåí³â ÎÓÍ. Ó â³éñüêîâîìó øòàá³ ÎÓÍ â³í 
êåðóâàâ ï³äãîòîâêîþ é âèøêîëîì ïðîâ³äíèõ â³é-
ñüêîâèõ êàäð³â, íà ÿêèõ ãîòóâàëèñÿ êîìàíäèðè äëÿ 
ìàéáóòíüîãî óêðà¿íñüêîãî â³éñüêà. Øóõåâè÷ áðàâ 
àêòèâíó ó÷àñòü ó íàðàäàõ II Âåëèêîãî çáîðó ÎÓÍ, ùî 
â³äáóâñÿ ó êâ³òí³ 1941 ð.
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Український Легіон
(квітень 1941 – грудень 1942)

Íàâåñí³ 1941 ð. Ïðîâ³ä ÎÓÍ äîìîâèâñÿ ç í³ìåöü-
êèì êîìàíäóâàííÿì ïðî âèøê³ë â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè 
“Äðóæèí Óêðà¿íñüêèõ Íàö³îíàë³ñò³â, ÿêà ìàëà âî-
þâàòè íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè ïðîòè á³ëüøîâèöüêèõ 
îêóïàíò³â çà â³äíîâëåííÿ äåðæàâíîñò³. Ð. Øóõåâè÷ 
ïîãîäèâñÿ î÷îëèòè Ëåã³îí ç ðîçðàõóíêîì, ùî â 
ìàéáóòíüîìó éîãî á³éö³ çìîæóòü ñòàòè áàçîþ äëÿ 
ôîðìóâàííÿ óêðà¿íñüêî¿ àðì³¿. Ó êâ³òí³ 1941 ð. Öåé 
ï³äðîçä³ë íàðàõîâóâàâ 330 ÷îëîâ³ê ³ ïîä³ëÿâñÿ íà 
3 ñîòí³. Ï³ñëÿ ³íòåíñèâíîãî âèøêîëó Óêðà¿íñüêèé 
Ëåã³îí 18 ÷åðâíÿ â³ä’¿õàâ äî Ðÿøåâà, à 30 ÷åðâíÿ 
ïðèáóâ äî Ëüâîâà. 

30 ÷åðâíÿ 1941 ð. ó Ëüâîâ³ áóëî ïðîãîëîøåíî 
Àêò â³äíîâëåííÿ Óêðà¿íñüêî¿ Äåðæàâè, äî ÿêîãî 
í³ìåöüêà âëàäà ïîñòàâèëàñÿ äóæå âîðîæå. Ãîëî-
âó Ïðîâîäó ÎÓÍ Ñ. Áàíäåðó òà Ãîëîâó Äåðæàâíîãî 
Ïðàâë³ííÿ ß. Ñòåöüêà áóëî àðåøòîâàíî. Ó çâ’ÿçêó ç 
öèì Ëåã³îí, ÿêèé íà òîé ÷àñ ïåðåáóâàâ á³ëÿ Â³ííèö³, 
â³äìîâèâñÿ â³ä ïîäàëüøî¿ ñëóæáè â í³ìåöüê³é àðì³¿. 
Ó ñåðïí³ éîãî çíÿëè ç ôðîíòó, ³íòåðíóâàëè é ïåðåâå-
ëè äî Í³ìå÷÷èíè. Òóò óêðà¿íñüêèé ï³äðîçä³ë áóâ ðå-
îðãàí³çîâàíèé â îõîðîííèé áàòàëüéîí ¹ 201, é çà 
³íäèâ³äóàëüíèì êîíòðàêòîì á³éö³ çìóøåí³ áóëè ïî-
ãîäèòèñÿ ùå íà îäèí ð³ê ñëóæáè. 16 áåðåçíÿ 1942 ð. 
áàòàëüéîí áóâ íàïðàâëåíèé â Á³ëîðóñü, â îêîëèö³ ì. 
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76Кальба М. Дружини Українських Націоналістів. – Детройт, 1992. 
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Áîðîâêè, äëÿ îõîðîíè â³éñüêîâèõ îá’ºêò³â òà áîðîòü-
áè ïðîòè ðàäÿíñüêèõ ïàðòèçàí³â. Ï³ñëÿ ðîêó ñëóæ-
áè óñ³ âîÿêè ³ Øóõåâè÷ â³äìîâèëèñü ïðîäîâæóâàòè 
ñëóæáó. 6 ñ³÷íÿ 1943 ð. ¿õ â³äïðàâèëè ï³ä îõîðîíîþ 
äî Ëüâîâà, êóäè âîíè ïðè¿õàëè 8 ñ³÷íÿ 1943 ð. Ðî-
ìàí Øóõåâè÷, çíàþ÷è, ùî âñ³õ ñòàðøèí àðåøòóþòü, 
íåïîì³òíî çíèê â³ä í³ìåöüêî¿ îõîðîíè76.

Головний командир УПА
(1943–1950 рр.)

²ç ñ³÷íÿ 1943 ð. â æèòò³ Ðîìàíà Øóõåâè÷à ïî÷àâ-
ñÿ íîâèé åòàï éîãî ä³ÿëüíîñò³ – Ïðîâ³äíèêà é Êî-
ìàíäèðà íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíî¿ áîðîòüáè ïðîòè 
í³ìåöüêèõ ³ ìîñêîâñüêèõ îêóïàíò³â. Ï³ñëÿ âòå÷³ ç-
ï³ä í³ìåöüêî¿ âàðòè â³í çâ’ÿçàâñÿ ç Ïðîâîäîì ÎÓÍ 
òà âêëþ÷èâñÿ â ðîáîòó, î÷îëèâøè â³éñüêîâó ðåôå-
ðåíòóðó. Ó òðàâí³ ñòàâ ÷ëåíîì Áþðî Ïðîâîäó ÎÓÍ, 
çãîäîì – Ãîëîâîþ, à â ñåðïí³ 1943 ð. íà III Íàäçâè-
÷àéíîìó Âåëèêîìó Çáîð³ ÎÓÍ áóâ îáðàíèé Ãîëî-
âîþ Áþðî Ïðîâîäó ÎÓÍ ³ ïðèçíà÷åíèé Ãîëîâíèì 
êîìàíäèðîì ÓÏÀ. 

Ï³ä ÷àñ í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿ Óêðà¿íè Ðîìàí Øóõå-
âè÷ ïåðåõîâóâàâñÿ ïåðåâàæíî ïî ë³ñàõ, à â³ä ñåðï-
íÿ 1944 ð., ç ïðèõîäîì ðàäÿíñüêî¿ âëàäè, — ïî ñå-
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ëàõ: ñïî÷àòêó â Óëàøê³âöÿõ á³ëÿ ×îðòêîâà, âîñåíè 
òà âçèìêó 1944–1945 ðð. Ð. Øóõåâè÷ çíàõîäèâñÿ â 
Áåðåæàíñüêîìó òà Êîç³âñüêîìó ðàéîíàõ Òåðíîï³ëü-
ùèíè, â îêîëèöÿõ ñ³ë Áèøêè – Ïîò³ê – Êîíþõè – Àâ-
ãóñò³âêà – Æóê³â – Ðàé. Â Àâãóñò³âö³ â³í ïåðåáóâàâ ç 
îñåí³ 1944 ð. äî âåñíè 1945 ð. Óë³òêó 1945 ð. ÃÊ ÓÏÀ 
ìàâ êðè¿âêó â ñ. Ðàé. ×åðãîâèì ì³ñöåì ïîñòîþ áóëî 
ñ. Ïóê³â íà Ðîãàòèíùèí³, äå Øóõåâè÷ ïåðåçèìóâàâ ³ç 
1945-ãî íà 1946 ð. Â³ä æîâòíÿ 1946 ð. äî 21 âåðåñ-
íÿ 1947 ð. Ð. Øóõåâè÷ æèâ ó ñ. Êíÿãèíè÷àõ Ðîãàòèí-
ñüêîãî ðàéîíó. Çâ³äñè ì³ñöå ïîñòîþ áóëî ïåðåíåñå-
íî â Êîìàðíÿíñüêèé ðàéîí íà Ëüâ³âùèí³, ó ñ. Ãð³ìíå. 
Öÿ êðè¿âêà ïðî³ñíóâàëà äî îñåí³ 1947 ð. Çèìó 1947–
1948 ðð. Ð. Øóõåâè÷ ïðîâ³â ó Ëüâîâ³, â áóäèíêó íà 
âóë. Êðèâ³é. Â³ä âåñíè 1948 ð. äî çàãèáåë³ Ãîëîâíèé 
Êîìàíäèð ÓÏÀ ïðîæèâàâ ó ñ. Á³ëîãîðùà77. 

Çà êåð³âíèöòâà Øóõåâè÷à â³äáóëàñÿ é ïîäàëüøà 
åâîëþö³ÿ ³äåéíî-ïðîãðàìíèõ çàñàä, ùî â³äîáðà-
æåíî â Ïîñòàíîâàõ III Âåëèêîãî Çáîðó ÎÓÍ. Ó íèõ 
ï³äêðåñëåíî, ùî ÎÓÍ áîðåòüñÿ: ïðîòè âñ³õ âèä³â 
òîòàë³òàðíèõ ñèñòåì, çîêðåìà ïðîòè í³ìåöüêîãî 
íàö³îíàë-ñîö³àë³çìó é ðàäÿíñüêîãî á³ëüøîâèçìó; 
çà ïîáóäîâó äåìîêðàòè÷íîãî ïîðÿäêó â Óêðà¿íñüê³é 
Äåðæàâ³ òà ïðîòè îô³ö³éíîãî íàêèäàííÿ ñóñï³ëüñòâó 
ñâ³òîãëÿäíèõ äîêòðèí ³ äîãì; ùîá êîæíà íàö³ÿ æèëà 
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â³ëüíèì æèòòÿì ó ñâî¿é ñàìîñò³éí³é äåðæàâ³; ïðîòè 
³ìïåð³àë³ñò³â òà ³ìïåð³é, áî â íèõ îäèí ïàíóþ÷èé íà-
ðîä ïîíåâîëþº êóëüòóðíî-ïîë³òè÷íî òà åêîíîì³÷íî 
âèçèñêóº ³íø³ íàðîäè. Òîìó ÎÓÍ — ïðîòè í³ìåöüêî¿ 
“Íîâî¿ ªâðîïè” òà ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ ÑÑÑÐ. 

Ó ðåçóëüòàò³ äî ëàâ ÓÏÀ âñòóïàëè ö³ë³ â³ää³-
ëè, ñêîìïëåêòîâàí³ í³ìöÿìè ç íàðîä³â Êàâêàçó é 
Ñåðåäíüî¿ Àç³¿ òà ïðèçíà÷åí³ äëÿ áîðîòüáè ïðîòè 
ïîâñòàíñüêîãî ðóõó â Óêðà¿í³. Óñå öå çóìîâèëî ïî-
òðåáó â ñêëèêàíí³ ñïåö³àëüíî¿ Êîíôåðåíö³¿ ïîíå-
âîëåíèõ íàðîä³â Ñõîäó ªâðîïè é Àç³¿, ùî â³äáóëàñü 
21–22 ëèñòîïàäà 1943 ð. â ñ. Áóäåðàæ íà Ð³âíåí-
ùèí³, äëÿ âèðîáëåííÿ óçãîäæåíîãî ïëàíó áîðîòüáè 
ïðîòè ñï³ëüíèõ îêóïàíò³â. Ó Êîíôåðåíö³¿ àêòèâíó 
ó÷àñòü áðàâ ÃÊ ÓÏÀ Òàðàñ ×óïðèíêà, àëå ç êîíñï³-
ðàòèâíèõ ïðè÷èí â³í íå âèñòóïàâ78.

Ç ìåòîþ îá’ºäíàííÿ é êîíñîë³äàö³¿ âñ³õ íàö³î-
íàëüíî-äåðæàâíèöüêèõ ñèë óêðà¿íñüêîãî íàðîäó â 
áîðîòüá³ çà äåðæàâíó íåçàëåæí³ñòü, 11–15 ëèïíÿ 
1944 ð. ç ³í³ö³àòèâè ÎÓÍ òà îñîáèñòî Ðîìàíà Øó-
õåâè÷à áóëî ñêëèêàíî çáîðè, íà ÿê³ ïðèáóëè ïðåä-
ñòàâíèêè ä³þ÷èõ â Óêðà¿í³ ïîë³òè÷íèõ îðãàí³çàö³é. 
Ó ðåçóëüòàò³ íàðàä áóëî ñòâîðåíî Óêðà¿íñüêó Ãîëî-
âíó Âèçâîëüíó Ðàäó, ÿêà ñòàëà âåðõîâíèì îðãàíîì 
óêðà¿íñüêîãî íàðîäó â éîãî âèçâîëüí³é áîðîòüá³. 
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79Тимчасовий устрій УГВР // Літопис Української Повстанської Ар-
мії. – Львів, 1992. – Т. 8: Українська Головна Визвольна Рада. Книга 
перша, 1944–1945. – С. 31–32.

ÓÃÂÐ áóëà íàéâèùîþ çàêîíîäàâ÷îþ âëàäîþ â ÷àñ 
áîðîòüáè çà ÓÑÑÄ. Âèêîíàâ÷èì îðãàíîì ÓÃÂÐ 
ñòàâ Ãåíåðàëüíèé Ñåêðåòàð³àò, Ãîëîâîþ ÿêîãî îá-
ðàëè Ðîìàíà Øóõåâè÷à – “Ëîçîâñüêîãî”. Éîãî æ 
çàòâåðäèëè íà ïîñàä³ ñåêðåòàðÿ â³éñüêîâèõ ñïðàâ 
³ Ãîëîâíèì Êîìàíäèðîì ÓÏÀ. Ãîëîâó Ãåíåðàëü-
íîãî Ñåêðåòàð³àòó, çã³äíî ç òèì÷àñîâèì óñòðîºì 
ÓÃÂÐ, îáèðàâ Âåëèêèé Çá³ð. Çà ïðîïîçèö³ºþ Ãî-
ëîâè Ãåíåðàëüíîãî Ñåêðåòàð³àòó ïðèçíà÷àëèñÿ 
é çâ³ëüíÿëèñÿ ãåíåðàëüí³ ñåêðåòàð³ ïðè çàòâåð-
äæåíí³ Ïðåçèäåíòà ÓÃÂÐ. Ãîëîâà Ãåíåðàëüíîãî 
Ñåêðåòàð³àòó ì³ã äîðó÷àòè òèì÷àñîâî âèêîíóâàòè 
ñâî¿ ôóíêö³¿ îäíîìó ç ãåíåðàëüíèõ ñåêðåòàð³â. Çà 
ð³âíîñò³ ãîëîñ³â ïðè ðîçãëÿä³ áóäü-ÿêîãî ïèòàííÿ 
âèð³øàëüíèì áóâ ãîëîñ Ãîëîâè Ãåíåðàëüíîãî Ñå-
êðåòàð³àòó79. 

Äåðæàâíî-ïðàâîâ³ àêòè ÓÃÂÐ íàáèðàëè çàêîí-
íî¿ ñèëè ëèøå ï³ñëÿ òîãî, ÿê ¿õ ï³äïèñàëè Ãîëîâà 
Ãåíåðàëüíîãî Ñåêðåòàð³àòó òà Ïðåçèäåíò. Íà ïðàê-
òèö³ á³ëüø³ñòü ð³øåíü ï³ä ÷àñ ðîáîòè Ãåíåðàëüíîãî 
Ñåêðåòàð³àòó ïðèéìàâ éîãî Ãîëîâà, òîáòî Ð. Øó-
õåâè÷, ç óçãîäæåííÿì ¿õ ³ç êîîïòîâàíèìè ÷ëåíàìè 
ÓÃÂÐ. Óñ³ ñòðàòåã³÷í³, òàêòè÷í³ òà ïîòî÷í³ ïèòàííÿ 
ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â ÓÃÂÐ â Óêðà¿í³ âèð³øóâàâ Ãîëîâà 
Ãåíåðàëüíîãî Ñåêðåòàð³àòó ³ éîãî ñîðàòíèêè, âèõî-
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80Ребет Д. До початків УГВР // Літопис Української Повстанської Ар-
мії. – Торонто–Львів, 2001. – Т. 26: Українська Головна Визвольна Рада. 
Книга четверта: Документи і спогади. – С. 85–86.

81Бандера С. Слово до українських націоналістів-революціонерів за 
кордоном // Бандера С. Перспективи української революції. – Мюнхен, 
1978. – С. 93.

äÿ÷è ç êîíêðåòíèõ îáñòàâèí âèçâîëüíî¿ áîðîòüáè òà 
îñíîâíèõ äîêóìåíò³â ÓÃÂÐ. Ãåíåðàëüíèé Ñåêðåòà-
ð³àò ÓÃÂÐ óñï³øíî ðåàë³çîâóâàâ ôóíêö³¿ ðåâîëþö³é-
íî¿ âëàäè íà Çàõ³äí³é Óêðà¿í³, õî÷à â ïîâíîìó ñêëàä³ 
â³í, çà âèíÿòêîì ÷àñó ïðîâåäåííÿ Âåëèêîãî Çáîðó, 
íå çáèðàâñÿ í³ ðàçó80. Íà äóìêó Ïðîâ³äíèêà ÎÓÍ 
Ñòåïàíà Áàíäåðè, îñíîâíèì çàâäàííÿì ÃÑ ÓÃÂÐ 
áóëî “î÷îëåííÿ âèçâîëüíî¿ áîðîòüáè óêðà¿íñüêîãî 
íàðîäó òà ïðîòèñòàâëåííÿ â Óêðà¿í³ óðÿäîâ³ ÓÑÑÐ, 
ÿê åêñïîçèòóð³ ðîñ³éñüêî-á³ëüøîâèöüêî¿ ³ìïåð³¿”81.

Ïðîâåäåí³ çà êåð³âíèöòâà Ðîìàíà Øóõåâè÷à 
îðãàí³çàö³éí³ òà ïîë³òè÷íî-ïðîãðàìí³ çì³íè çíà÷-
íî çì³öíèëè ÎÓÍ ³ ÓÏÀ é äàëè ìîæëèâ³ñòü óñï³øíî 
ïðîäîâæóâàòè áîðîòüáó äî ê³íöÿ 1950-õ ðð. Ðîìàí 
Øóõåâè÷ (“Òóð”, “Ëîçîâñüêèé”, ãåíåðàë “Òàðàñ ×ó-
ïðèíêà”) ñâîºþ ìíîãîãðàííîþ ³ áàãàòîð³÷íîþ ðå-
âîëþö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ çàñâ³ä÷èâ íå ëèøå ñâîþ 
âåëèêó ëþáîâ äî óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, áåçìåæíó 
â³ääàí³ñòü ñâÿò³é ñïðàâ³ âèçâîëåííÿ Óêðà¿íè é çäî-
áóòòÿ Äåðæàâè, à é íåïåðåñ³÷íèé òàëàíò ðîçóìíîãî 
ïîë³òèêà é çä³áíîãî â³éñüêîâîãî êîìàíäèðà. Öå îäíà 
ç íàéâèäàòí³øèõ ïîñòàòåé íàö³îíàëüíî-âèçâîëü-
íèõ çìàãàíü 1930-õ–50-õ ðð., ñèìâîë ãåðî¿÷íî¿ áî-



102

82Музей Романа Шухевича – генерал-хорунжого УПА “Тараса Чуприн-
ки”. – Львів: Львівський історичний музей, “Новий час”, 2004. – С. 26–27.

ðîòüáè çà ÓÑÑÄ. Ó 43 ðîêè â³í, 5 áåðåçíÿ 1950 ð., 
çàãèíóâ ñìåðòþ ãåðîÿ ó ï³äï³ëüí³é øòàá-êâàðòèð³ â 
ñ. Á³ëîãîðùà á³ëÿ Ëüâîâà ó áîþ ç îêóïàíòàìè. ×å-
ðåç ï’ÿòäåñÿò îäèí ð³ê ³ç ìåòîþ óâ³êîâ³÷íåííÿ éîãî 
ïàì’ÿò³ 23 æîâòíÿ 2001 ðîêó íà öüîìó æ ì³ñö³ áóëî 
ñòâîðåíî ìåìîð³àëüíèé ìóçåé ãåíåðàë-õîðóíæîãî 
ÓÏÀ Ðîìàíà Øóõåâè÷à ïðè Ëüâ³âñüêîìó ³ñòîðè÷íî-
ìó ìóçå¿82.

Íàö³îíàëüíî-âèçâîëü íà áîðîòüáà 1930-õ–50-õ ðð. 
óâ³éøëà â ³ñòîð³þ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ÿê âåëè÷íèé 

ïîäâèã. Ó ö³é áîðîòüá³ çà-
ãèíóëè ñîòí³ òèñÿ÷ íàé-
êðàùèõ ³ íàéâ³ðí³øèõ ñè-
í³â òà äî÷îê Óêðà¿íè. Íà 
òðàäèö³ÿõ ö³º¿ áîðîòüáè 
âèðîñëî íîâå ïîêîë³ííÿ 
áîðö³â — ø³ñòäåñÿòíè-
ê³â, à íèí³ â³äðîäæóºòüñÿ 
Óêðà¿íà. Âåëèêà â öüîìó 
çàñëóãà ñëàâíî¿ ïàì’ÿò³ 
ãåíåðàë-õîðóíæîãî ÓÏÀ 
Ðîìàíà Øóõåâè÷à – “Òà-
ðàñà ×óïðèíêè”.
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