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Від автора
Спомини, які тут описані, я пережив особисто. Більшість із
них сумні, жорстокі, бо таким було тоді моє життя, але вже під
кінець моїх спогадів знайшлися сторінки з добрим, щасливим
просвітленням. Це сталося тому, що раптом щастя перехили
лося в мою сторону.
При цьому, можливо, я не описав усіх моментів моєї одіссеї,
може, деякі образи стерлися в пам'яті. При цьому, я перекона
ний, що кращі письменницькі здібності були б дали кращі ре
зуль тати, але тепер я задоволений тим, що написав.
Від перших днів, хоч я сам не знав, чи переживу той полон
голодомор, я постановив про все те написати і навіть почав
провадити щоденник на малих кусках паперу з мішків від це
менту, та НКВД-исти не дали. Вони періодично робили обшук і
все відбирали. А без записок неможливо запам'ятати дати,
назви місцевостей, прізвища людей, тому за час майже шес
тирічного перебування в полоні багато дечого призабулося.
Сьогодні я маю найбільше особисте задоволення не тільки
тому, що пережив і видержав це жахіття большевицького поло
ну, але що не заломився, а то й перехитрив і прослизнув крізь
пальці НКВД-истів і остаточно оформив мої спогади у книжку.
При цьому мав деяке щастя. Приїхавши з Рочестеру до
Чікаго, зустрівся я зі старшим від себе станиславівським зем
ляком Орестом Городиським, також активним учасником другої
світової війни. В розмовах ми ділилися своїми спогадами та
переживаннями. Довідавшись, що я думаю писати свої спога
ди, він давав мені вказівки і поради. Коли темп мого писання
сповільнювався, у зустрічах з ним я діставав заохочування до
дальшого писання, бо, як казав він: час втікає, а спогадів ко
лишніх вояків Дивізії взагалі майже немає.
Для пересічної людини, такої як я, написати книжку спогадів
є великим досягненням, але завдяки заохочуванню п. Горо
диського, я таки завершив мій плян-бажання представити ці
страшні переживання вояка Дивізії в большевицькому полоні,
хоч таких, як я, було багато.
За моральну поміч, підтримку й заохочування до писання
цих спогадів, почуваюся до милого обов'язку зложити п. Орес
тові Городиському щиру подяку!
Ром3н ВИСОЦЬКИЙ.
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житті кожної людини є якась подія, що дана особа її добре за
пам'ятає. Для декого - це подорож довкола світу, для другого це успіхи в праці, або успішне закінчення вищої школи докторатом.
Для мене такою подією було зголошення в ряди нашої новоство
реної Дивізії Галичина. Дата: 17.7.1943 р. в місті Станиславові. Як
раз у цей час я закінчив гімназію, а перегляд лікарський відбувався
навесні в часі між усною і письменною матурою.
Тут хочу коротенько пригадати, що помимо того, що Дивізія Гали
чина називалася добровільною, вона дійсно такою не була. А не
була добровільною з тої причини, що в цей час, коли творено Диві
зію, німці покликали на примусову працю до Німеччини ті самі річни
ки, що побирали до війська. Тільки українці, які були працездатні,
але бажали вступити в ряди Дивізії, котра власне тоді формувалася,
були звільнені від обов'язку виїзду на працю до Райху.
Вже в 1943 р. німецькі армії на всіх фронтах були у відвороті, і
ми, молоді українці, що йшли до Дивізії, знали, що совєтські навали
не стримаємо. Тому, може, декому насувається питання: чому влас
тиво наш найкращий елемент, наша молодь, з таким сильним пере
конанням ішла до тої новоствореної військової одиниці?
Перш за все пригадаймо собі 1938 рік - Закарпатська Україна.
Нам стало ясно, що навіть мала горстка людей може досягнути ба
гато, якщо тільки в них є досить свідомості, патріотизму і знання
воєнного ремесла.
Справді і на Карпатській Україні нам теж не вдалося вибороти Ук
раїни, але багато молодих галичан перейшло границю на Закарпат
тя, щоб там взяти активну участь у б оротьбі за відновлення Ук
раїнської Держави. Тоді я, тільки 15-літній хлопець, починав дума
ти і розуміти, що довкруги мене діється. Вістки, що ми їх діставали
через радіо, не все були підбадьорюючі, але нас це не лякало.
Вкінці кампанія Карпато-українська сумно закінчилася, але ми
рівночасно прозріли, переконалися, що знання орудувати зброєю
може стати дуже корисним. Ми були певні, що Дивізія нам це знан
ня може дати.
Тепер була нагода. Мені особисто військо завжди імпонувало. Те,
що я буду в чужому однострої, мене зовсім не відлякувало. Я взяв
собі це як обов'язок, тим більше, що мій батько був вояком УГА.
Поляки нас до війська не брали, думали, що це небезпечно дава
ти військовий вишкіл віковічному ворогові. За моїх молодих літ на
віть Пласт був недозволений.
Хочу зазначити, що місто Станиславів із околицею в 1943 р. не
тільки схвалювало створення Дивізії, але й відповідно до того поста
вилося. Тоді наша восьма кляса, з дуже малими вийнятками, по ма
турі стала до мобілізації. Це я добре пам'ятаю, бо сам був перекла
дачем у відбірковій комісії при одному зі старшин-лікарів, що оста
точно оглядали і вирішували категорію кожного новобранця.
Дивізія Галичина, помимо величезних втрат між нашими хлопця
ми, як рівно ж терпінь і переживань їхніх рідних у зв'язку з поразкою
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під Бродами, - була корисною. Вона не виборола нам України, але
ми від неї цього не могли сподіватися. Ми знали про це перед
виїздом на фронт, а тепер, коли історія написала нам чорне на біло
му, які були сили совєтські на фронті, стало і критикам ясно, чому
сталось так, а не інакше.
Під Бродами, де большевики вжили таких, всякого роду, великих
сил, могла утриматися тільки якнайкраще озброєна військова одини
ця, загартована в боях. Німцям було добре відомо, що большевики
концентрують великі сили в околицях Бродів, тому призначити Диві
зію на цей відтинок було чистим мордуванням. Ми не тільки зазнали
поразки, але ми зазнали ганебної поразки. Броди - це український
РеагІ Harbor.
Я був в артилерійському полку. Цілу брідську кампанію бачив і
пережив (на власній шкірі), але ще й сьогодні тяжко мені повірити,
що в наші гармати були запряжені коні! Ще сьогодні мені тяжко по
вірити, що замість радія, наш зв'язок послуговувався перестарілими
телефонами. Навіть по незначній ворожій перестрілці треба нам
було шукати і знаходити сполоханих коней. За цей час совєтські
бомбовики мали поле для бомбардування.
Поминувши всі воєнні невигоди, терпіння і трагедії, наша Дивізія
була навіть корисною й тому, що наявність її уможливлює нам про
довжувати історію наших збройних змагань!
Вересень 1939 року.

Я і моя сестра Маруся стоїмо біля паркану, заглядаємо через
штахети на вулицю Зосина Воля. Наліво і направо, як тільки далеко
око може засягнути, бачимо валку авт, автобусів, вантажних машин і
мотоциклів. Цивільні і військові люди, діти, немовлята. Авта деякі
чистенькі, але є теж і багато брудних, заболочених. Часто чується
розпачливі слова: "Заплачу все, тільки дай мені бензини!". Для де
котрих валка авт посувається заповільно, вони хотіли б їхати скор
ше. Видно, що усі стривожені, передусім жінки. Деякі навіть плачуть,
виходять з авт дуже елегантно одягнені. Виглядає, що купують або
міняють за біжутерію поживу у тих, що приглядаються тому походові
на південь, до Румунії. Котрим забракло палива або води, їхні авта
відтягають набік, щоб другі могли проїхати. Пасажири таких авт ста
раються знайти місце в автобусах або других особових автах, де ще
є місце. Плач, крик, часом і сварки чується щораз частіше. Подене
рвування зростає, видно, що всі щораз більше спішать, а чим
більше їм спішно, тим поволіше посувається колона втікачів. Часто
ця валка людей в розпуці зовсім затримується навіть на довший час.
Ніхто не знає, чому і як ще довго прийдеться їм чекати. Але тут вже
багато часу не залишилось. Може, ще тільки кільканадцять годин, а
може, ще тільки кілька, того ніхто не знає ...
17.9.1939. По радіо передають, що Червона Армія переступила
східні границі Польщі і визволяє селян і робітників від польських
панів.
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Через цей же паркан, але в сторону вул. Білінського, по друпи
стороні вулиці знаходилися касарні 11 PAL (Pulk Artyleryji Lekkej). Ще
військова частина вповні не залишила касарні, а вже грабіжники по
чали свою працю. Навіть високі, залізні і спичасті штахети не відля
кували їх. Як тільки військо виїхало, мужчини, жінки, молодші і ста
рші, хто тільки щасливо зумів дістатися через той залізний високий
паркан на другу сторону, розбивав магазини, вказував дорогу други
м, що вже тепер сотнями переправлялися через паркан. Я певний,
що тоді там було багато цивільних, що працювали в касарнях. Вони
точно знали, де що є. Незабаром майдан цього полку був вкритий
всякого роду знаряддям, харчами та іншим товаром. Розбиті скрині,
драбини, лопати, навіть запах кольонської води розносився по цілій
околиці. Люди грабували все, що тільки бачили. Скомпліковане воно
було тим, що залізної брами ніхто не зумів відчинити, а з повними
руками награбованого майна ніяк не можна було перелізти через
паркан. Якщо перекинеш через паркан, то хтось інший вхопить і з
готовим втече. В такому випадку матері приводили зі собою дітей і
наказували їм чекати, після здобичу перекидали дітям, а вже вони
несли її домів. Хтось приставив до паркану драбину, і в той спосіб
полегшував собі перелаз, але й тут справа не була проста, бо всі,
що грабували, ставали в чергу до драбини, а це сповільнювало цілу
акцію. Нетерпеливі таки перелазили паркан, багато губили, другі ха
пали погублені речі і втікали. Починалися лайки, а то й криваві бійки
на кулаки. Всі учасники були дуже поденервовані, бо ніхто не знав,
як довго вдасться їм грабити. Думали, що ось-ось прийде будь-яка
новостворена влада - поліція або міліція, і покладе всьому кінець, а
може буде і стрілянина. При такому грабежі не одна суконка чи
спідничка, або навіть мужеські штани порвалися на тих штахетах.
Ми з Марусею дивилися на те видовище і тільки зиркали одне на
другого. Я хотів теж взяти участь, спробувати, але моя сестра, стар
ша від мене, сказала, що то дуже небезпечно і тато, напевно, буде
сварити.
Мене дуже цікавило знати, що є в білих картонах, що лежали
майже всюди на подвір'ю в касарнях і на вулиці. Я, оглянувшись до
вкруги, взяв один такий неушкоджений картон, навіть не ніс його до
хати, тільки надворі розпакував, скуштував, а була це дуже смачна
кава. Кістки прасовані, чоколядововї краски, дещо більші від кістки
цукру. Це був мелений й палений ячмінь, змішаний з цукром. Мені
так добре вони смакували, що я взяв цілий картон до хати і їв їх за
мість цукерків. Така то була для мене пам'ятка по "жеч-посполітей
польскей".
Ми обоє з Марусею знову стоїмо біля паркану, де оглядали
декілька днів тому втечу польських панів по Засиній Волі, але тепер
вперше маємо нагоду приглянутися совєтській потузі. Тяжкі танки
типу Т-34, з великою червоною звіздою, переїздили по тій вулиці.
Станиславів зайняли совєти. Страх нас обох охопив. Люди, що були
на вулицях, стояли і дивилися зі здивуванням і непевністю. Були й
такі, що радjли, але їх було дуже мало. Всі були стривожені. Нараз
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така валка танків задержалась і ребята-танкісти повилазили з ма
шин, щоб поговорити з населенням. Ми з сестрою прислухувалися
до таких розмов. Найчастіше питалися люди, чи в Совєтському
Союзі люди не голодують. Їхня відповідь для нас була все та сама:
"Хлєба хва-тіт!".
Назагал всі люди були стривожені. Не мали довір'я до нового
окупанта. Червоноармійці якнайкраще висловлювалися про Сталіна і
Красну Армію. Я особисто тоді не міг зрозуміти, чому вони аж так
хвалять ту свою армію. Що тут було такого красного? Щойно пізніше
я довідався, що красний по російськи - це червоний, і не має нічого
спільного з красою.
Сумні поверталися ми домів, до нашого помешкання по вул.
Білінського 17. Не було ніякої розмови між нами, але я спостеріг
сльози на лиці сестри. Коли я спитав, чому вона плаче, відповіла,
що передчуває, що тепер, по приході Червоної Армії, не буде мати
змоги зустрінутися зі своїм нареченим, що тепер студіював архітек
туру в Загребі, Югославія.
Життя під совєтською окупацією починало повертатися до нор
мального, але дійсно нормальним для нас воно вже не було ніколи.
Населення стояло в довгих чергах за харчами, як хліб, мука, товщ,
мило та інше.
Моя гімназія стала "десятилєткою". Нам дали нового директора.
В моїй клясі було двоє молодих учнів зі сходу: українка Весоловсь
ка, гарна, дуже весела, і Бєлов, що говорив дуже добре по-українсь
ки і російськи, і тому ми не знали, хто він є. Був незвичайно здібний
в математиці.
Батько мій залишився в Народній Торговлі, але теж мав над со
бою начальника. Сестра працювала в банку, мама господарила
вдома.
Почалися масові арешти українців. В'язниця по вул. Білінського
була переповнена. При тій же вулиці мешкали і ми. В дійсності мур
нашої камениці стикався з мурами в'язниці. В тих самих будинках
містився суд.
Як тільки совєти почали спроваджувати свій персонал, тобто
адміністрацію, урядників, то до нашого помешкання, хочеш-не-хо
чеш, було приділено дві жінки, що працювали в НКВД в сусідньому
будинку. З них старша називалася Марія Латиш, молодшої імени і
прізвища не пам'ятаю, ким вони були і що робили в НКВД, - ніхто з
нас не знав. Обі вони були українки і добре володіли мовою. По
їхній загальній поведінці можна було сказати, що старша - Марія Ла
тиш, мала більш відповідальне становище. Вони поводилися дуже
коректно, ніколи ні одним словом не згадували про свою працю, а
ми про це й не питали. Господарили по цілому помешканні, з чого
моя мама була дуже незадоволена. Їх улюбленою стравою були
блінчики, і вони вміли дуже швидко їх приготовляти.
Для моєї мами найбільш неприємна несподіванка щойно приго
товлялася. Нам незабаром призначено на помешкання одну в1исько
ву родину: лейтенант Міша Конєв і його жінка Ліза. Обоє молоді
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люди, росіяни, чемні, з Краснодару на Кавказі. Ліза вже приїхала до
нас вагітною і, по кращому познайомленні з моєю мамою, вислови
ла бажання охрестити дитину в церкві, але відразу підкреслила, що
хотіла б це зробити без відома її чоловіка Міші.
Тепер щойно почалася господарка в нашому помешканні. Спокою
не було ні вдень, ні вночі, бо часом наші дві енкаведистки працюва
ли ночами. Як народилася дитина Лізи, то про спання взагалі не
було мови. Вона, молода й недосвідчена мама, про все питалася
нас.
Нас четверо - мої батьки, сестра і я, - ми всі мучилися. Про будь
яку вигоду годі було говорити. Наше помешкання складалося з трьох
кімнат, лазнички й кухні. Все те стало замале, невигідне й затісне
для трьох господинь і разом вісім осіб з малою дитиною. В додатку
rіочав нас відвідувати урядник з банку, де працювала моя сестра,
Володя Іваніхін. Він відвідував нас дуже часто, а його відвідини поля
гали на читанні газет "Правди" та "Известий". Він сідав на крісло за
столом і читав, майже нічого не говорив, хіба що хтось із нас почи
нав розмову. Він умів по-українськи, але калічив. Послуговувався
більше російською мовою.
Так то виглядало наше життя по вул. Білінського 17. Ми навіть не
могли послухати радія, боялися одне до другого говорити, бо в
одній кімнаті НКВД, в другій "рабоче-крестянска красная армия". От,
і маєш рай на землі!
У в'язниці всі вікна, що виходили на вул. Білінського, позабивано
дошками, щоб не дозволити рідним порозуміватися з ув'язненими.
Перед в'язницею стояли конвоїри НКВД з наїженими багнетами, і
кожний, хто йшов хідником, діставав від них не дуже то чемні
інструкції послуговуватися хідником по противній стороні вулиці. НКВД - це скорочення назви установи: Народний Комісаріят Внут
ренних Дєл. Одним словом - найбільш суворий, з необмеженою вла
дою, поліційний орган в Совєтському Союзі.
Одного дня ми дістали урядове повідомлення з НКВД, що за 48
годин маємо залишити наше помешкання по вул. Білінського 17. В
цей час знайти будь-яке помешкання було нелегко. Військовики-оку
панти зі своїми родинами позаймали все, що ще було вільне.
Німецька верхівка вже тоді плянувала агресію на Совєтський
Союз. Тому, що в Станиславові була досить численна німецька ко
лонія, то щоб не наражувати життя німців на випадок війни, німець
кий уряд зажадав репатріяцїі всіх німців, що знаходилися тепер на
територіях, окупованих Совєтським Союзом.
Діяла тут переселенча комісія, і в дуже короткому часі німці
цивілісти залишили місто Станиславів. Всі вони були добре
обзнайомлені з самим містом, бо багато з них були його уроджен
цями. Вони мали особистих знайомих і приятелів серед населення,
чи то були українці, пол.яки, чи навіть жиди. В короткім майбутнім
такий збіг обставин став німцям дуже в пригоді. З тої також причини
багато помешкань, а то й гарних однородинних домиків було вивіль
нено. Якраз у той час НКВД нам приказало звільнити мешкання по
вул. Білінського. Ми оглядали помешкання по вул. Трауr'утта, власне
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