ВIД ВИДАВНИЦТВА
Спомини Д. Цяпки Горитъ Лiс! уже були друкованi в журналi Виз
волъний Шлях, але взявши до уваги документальну вартiсть поданого

матерiялу, У.В.С. вирiшла видати Ух окремою книжкою.

Писаних документiв про боротьбу ОУН-УПА залишилося мало, що
мае своi: причини. Боротьба ОУН-УПА була пiдпiльною i П учасники
старалися у своi:й дiяльностi залишати якнайменше писаних матерiялiв,
якi у випадку викриття могли послужити свiдченнями проти них i
Ухнiх друзiв. Необхiднi записки i документи зберiгались у кри'iвках та
iнших засекречених мiсцях, а коли загрожував ворожий наскок, Ух
негайно нищили. Дсякi з них все ж попали в руки ворога i може десь
е в полiцiйних архiвах, а невикритi донинi напевно залишились ще
в невi,г;омих нiкому мiсцях i призначенi на повiльне знищення.
Також i спомини учасникiв боротьби рiдкiсть. Провiднi члени ОУН
в краю i командири УПА, яких спогади були б найбiльше достовiрнi
i авторитетнi, переважно загинули на полi бою, або у ворожих тюрмах
чи концтаборах, а тi, що випадково залишилися у живих, опинились
у таких складних умовах, що не мають можливости писати споминiв.
Дехто з воякiв i старшин УПА дiстався на Захiд, але й Ум не легко
було рiшитися писати про подiУ, в яких брали участь люди, лкi може
ще живуть, бо необережно написане слово могло бути для них актом
оскарження. Час минав, а подii: в пам'ятi затиралися. Коли ж по роках
хтось з них починав згадувати минуле, мусiв ствердити недоскона
лiсть людськоУ пам'ятi, бо не легко вже було вiдтворити хронологiю
подiй, пригадати мiсцевостi, людей та i:x ролю в подiях. Треба було
допомогти своi:й пам'ятi будь-якими документами, а Ух не вистачало.
Може саме тому дехто з авторiв волiв вибирати форму нарису, новелi
чи повiстi, бо там мiг почувати себе свобiднiше, вiльнiше поводитися
з хронологiею, подiями, людьми. В такiй формi спомини, подiбно як
iсторичнi повiстi, хоч вiдтворюють минуле i стосуються до дiйсних
подiй, вже не можуть мати документальноi: вартости.
Спомини Д. Цяпки в нашiй мемуарнiй лiтературi про УПА е свое
рiдним виi"мком. Вони спертi на врятованих його записках, роблених
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пiд час перебування в УПА, а тому описанi в них подii:, зrадуванi
люди i мiсцевостi, а теж i хронолоriю подiй, треба уважати за д1иснi.
Тим бiльше, що - як вiн сам про це пише - достовiрнiсть своУх за
писок вiн старався часто перевiряти ще на мiсцi, обrоворюючи з дру
зями по зброУ i з своУми провiдниками тодi ще свiжi подiУ. Канву
достовiрних записок вiн доповняв додатково здобутими iнформацiями
вiд спiвв'язнiв украУнцiв, коли опинився в тюрмi, а потiм, вже у вiль
ному свiтi, старався ще раз перевiряти Ух з колишнiми учасниками
боротьби УПА, яких доля розкинула по цiлому свiтi, а в тому й до
АвстралiУ, куди авторовi теж вдалося виУхати. Все це надае йоrо
споминам документальну вартiсть.
Крiм цьоrо е ще додатковi причини, чому цi спомини заслуrовують
на окреме видання. Про боротьбу ОУН-УПА на Закерзоннi е вже
баrата польська лiтература. Появилося чимало споминiв учасникiв боiв
проти УПА, видано вже багато iсторичних праць на ту тему. Польськi
автори розпоряджають баrатим джерельним матерiялом з вiйськових
i полiцiйних архiвiв, здобутими украУнськими документами, як теж i
зiзнаннями украi:нських полонених. Але вся ця лiтература, хоч нiбито
сперта на документах, однобiчна, представляе боротьбу УПА тенден
цiйно i в польському насвiтленнi, щоб пiднести »бойовi заслуги« поль
ськоrо вiйська в будовi комунiстично1 Польщi та принизити украi:н
ських борцiв, позбавляючи Ух rоловно iдейно-моральних вартостей i
цiлей. Все ж польськi автори бодай якоюсь мiрою рахуються iз факта
ми, хоч зображують Ух у викрииле,юму спiтлi.
Ще riрший стан на вiдтинку советсько:i лiтератури. Там з фактами
i з джерельним матерiялом, яких напевно с дуже баrато, нiхто не
рахуеться. Архiви доступнi тiльки полiцiйним органам, якi й виrо
товляють на Ух основi еляборати, призначенi на боротьбу з украУн
ським нацiоналiзмом i з украУнським нацiональним рухом взаrалi.
Там пiв-правди переплетенi з виrадками i заправленi пiдходячою
авторам термiнолоriею так, щоб rеройську в очах украУнцiв бсротьбу
ОУН-УПА iдейно обезцiнити i представити в якнайriршсму свiтлi.
В такiй ситуацii:, коли появляеться баrато писань вороriв Украi:ни,
якi зображують визвольну боротьбу украi:нського народу найновiшого
часу в фальшивому свiтлi, або навiть у rидкiй формi, iснуе конечнiсть
протиставити Ум правдивi i достовiрнi документальнi украУнськi ви
дання. Тож для того мають послужити i спомини Д. Цлпки Горитъ Лiс!

У'Краtнсъка Видавни"iа Спiлка
в Лондонi
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ВIД АВТОРА
Не па.м,'ятаю, "iо.му и -коли я no"iaв записувати подi� з .м,о�о побуту в
УПА, а пiзнiше в бойовiи 1,pyni С. В. Якасъ сила наштовхувала .м,ене
до то�о, i я писав, а я-к -кiлъ-кiстъ нотато-к зросла, я хавав 'ix по рiзних
»норах«. Дехто навiтъ жартував собi з .мене, .м,овляв, "iU доживе хтосъ,
щоб "iитати цi запис-ки? Iншi -казали, що шкода паперу, я-ко�о тодi та-к
трудно було дiстати. Одна"iе, були и такi, я-к провiдни-к Потап, я-кии
не тiлЪ1сu придiлював .м,енi nanip, але и заохо"iував писати, а "iасо.м, i
по.ма�ав. Мабутъ, це та-ки й вiн пiддав .м,енi ду.м-ку записувати все те,
що .м,и всi переживали. Минав "iac, а .м,о'i нотат-ки зростали, я заховував
'ix, а потi.м знову писав, навiтъ у бою, в .маршi, або пiд "iaC вiдnо"iU'Н'Ку,
а доля цих записо-к нс була краща вiд .м,оеi'.

Коли в 1947 р. дiсталасъ у ворожi ру-ки наша -кри'iв-ка, в нiй пропала
"iастина .м,о'iх нотато-к. Одна"iе, на пiдставi то1,о, що збере1,лося по рiзних
»норах«, я .м,ii вiдновити втра"iене, а тодi вже зiбранi разо.м, i доповненi
запис-ки я заховав у бляшану -короб-ку и за-копав у та-ко.му .мiсцi, щоб,
'КОЛU ЖUТu.м,у, .мi1, 'КОЛUСЪ 'iX Biд'НaUTU.
Доля за-кинула .мене на 10 ро-кiв до тюр.м,и. Зустрi-ч,аю"iисъ та.м, iз
сотня.м,и живих свiд1�iв нашо'i боротъби, зi стрiлъця.м,и УПА та з у-кра
'iнсъ-ки.м,и селянами, я знову не .м,арнував "iacy, але в роз.мовах з ни.м,и
вiдтворював i доповнював те, що бра-кувало в .м,о'iх запис-ках та ста
рався вiдтворенi noдi'i добре запа.м,'ятати, щоб по виходi на волю .м,ожпа
було все це списати и заховати на -кращии "iac.
Господъ був .м,илостивии для .м,ене. По 10-ти ро-ках я виuшов iз тюр.м,и,
.м,епе вiдпайшла сестра з Австралi'i i я попросив Н стя�пути .м,ене до
себе. Коли старапня про ви'iзд були вже на добрiй дорозi, я вибрався
у вiдвiдини до зпай,о.м,их у рiднi сторопи. Однiе'i 'НO"ii я ви-крався до лiса
й тiлъ-ки з трудо.м, уже .м,ii вiднайти -колисъ добре .м,енi вiдо.м,у »нору«,
де були заховапi .м,о'i запис-ки. Бляха -короб-ки вже перержавiла, а nanip
був в станi роз-кладу. Чудо.м, збережепi запис-ки я заховав, з найбiлъ
шою обережнiстю i з вели-ки.м, рис-ко.м, перевiз 'ix до сво1,о .мiсця
за.м,еш-кання, а ви'iжджаю"iи до Австралil, забрав 'ix зi собою. Та-ки.м
"iудо.м, .м,01,ли появитися .м,о'i спо.м,ини пiд за�. »Горитъ лiс«.
Важпе в .мо'iх спо.м,инах те, що в них не.м,ае ni"ioio виду.мапо�о. Одно
часпо не nepe•ty, що я .м,i1, по.м,илитисъ доти"i'НО я-ко1,осъ псевда, -ч,и
i.мени, бож 'ix були тися"ii, але та-ка по.мил-ка .м,ало суттева й .може

7

трапитисъ кожно.м,у. ХО'Ч, властиво .м,о'i спо.м,ини основапi па 'Ч,удо.м,
збережених власних записках, то щоб уникнути все ще .м,ожливих
по.м,илок, ви�отовлений текст 51, ще додатково передавав до перевiрки
деяки.м, друзя.м, по збро'i, якi тут близъко .м,ене живутъ.
З.м,iст .м,о'iх спо.м,инiв - це вислiд .м,аршiв i .м,андрiвок по всiх заку
тинах Повстансъ-ко'i Республiки на Закерзонню, а то й поза П .м,ежа.м,и.
Я .м,ав з.м,01,у ба�ато ба'Ч,UТU й, записати noдi'i, .м,iсцевостi, бо'i й сути'Ч,КU,
в яких я брав у'Ч,астъ, а 'Ч,асо.м збирав .м,атерiял вiд О'Ч,евидцiв. Я постiйно
ходив з терену в терен, стрi'Ч,ався з -ко.мандира.м,и УПА i провiдни-ка.м,и
ОУН, .м,ав усюди ба�ато знай,о.м,их, а вони 'Ч,асто давали .м,атерiял i
-ко.ментарi до .м,о�о нотатни-ка.
Я ба�ато записував про наших неза.м,iтних, але прекрасних селян,
я-кi називали УПА »наше вiйсъко«, й 'Ч,U.М .мо�ли, на.м, допо.м,а�али.
Я хотiв би бодай доброю з�ад-кою про них заплатити 'i.м, за 'iхнiй хлiб
i сiлъ, яких вопи 'Ч,асто вiд.мовляли собi, щоб на-кор.м,ити вто.м,лено�о та
з�олоднiло�о повстанця ...
Для впавших Друзiв хай .м,о'i спо.м,ипи будутъ в'язап-кою -квiтiв па
'ix незнапi й забутi .м,о�или ...
В -кiнцi ХО'Ч,У подя-кувати всi.м друзя.м,, я-кi 'Ч,U.м,небудъ при'Ч,ипилися
до доповнепня, 'Ч,U виправленпя .м,о'iх записок, як теж щиро дя-кую
реда-кцi'i »Визволъпо�о Шляху« за реда-кцiйне офор.м,леппя тексту.

ДМИТРО ГРИЦЬКО-ЦЯПКА
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.JIIC - НАШ БАТЬКО ...
Коростенко, 1944 рiк. На подвiр'У станицi укра1нсько1 полiцii:
nовно возiв i авт. Тут зiбралися всi полiцiянти з Перемиськоi команди.
з комендантом Мастюком i йоrо заступником Совrаном.
Станиця подiбна на базар. Крики, прокльони, нарiкання, плач дiтей
- наслiдки панiки, що опанувала всiх. Правдивий ярмарок, хоч на
ньому нi купити що, нi продати. Торги тiльки за те, куди йти?
Однi кажуть iти з нiмцями, iншi шукають дороги до лiсу, а ще iншi
- додому.
В тiй метушнi вiдверто »rуляють« пiдпiльники-бандерiвцi, вербують
охочих до боротьби з ворогом. Не дармували й Мастюк i Совrан, вони
знали, що незабаром залишаться самi. Намовляли полiцаiв 'iхати з ними
до Нiмеччини, запевняли iм дальшу службу в нiмцiв.
Я пiшов сам в село шукати давнiх знайомих, щоб дiстати потрiбнi
iнформацii:. Зайшов до знано1 хати, де колись перебувала зв'язкова,
але менi сказали, що - »Маруся в теренi«.
Вертаюсь з нiчим, у станицi rалас, хтось донiс »атаманам«, що деякi
полiцаi rотуються вiдiйти в лiс. »Отамани« дали наказ роззброiти ix,
але таких наказiв нiхто не виконуе.
До мене пiдiйшов один старший полiцай i питае:
А ти з ким? 3 »панами-атаманами« чи з нами?
- А ви з ким?
- Ми мали охоту - продовжуе вiн - роззброi:ти нiмцiв, але раздумали, щоб у замiшаннi не пострiляти своiх.
- Тодi я з вами, - вiдповiдаю з радiстю.
- Ми - з лiсом. Нас цiла rрупа, вкрали »атаманам« одного кулемета, амунщ11 маемо досить, а пiдводу зараз зорrанiзуем.
22-ro липня ми залишили Коростенко i »отаманiв«. Взяли пiдводу
й подались у напрямi Юречковоi.
Наш вiддiл складаеться з 30 людей - самих украiнських полiца'iв,
якi не хотiли йти з нiмцями. Власне з тих, що нiколи Ум не служили,
а тiльки своему народовi. Нас манила мандрiвка, що вела до своiх,
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у лiс. Ми знали, що кожно'i хвилини можемо натрапити на нiмцiв, якi
вештались усюди, або на якусь польсько-большевицьку банду, тому
хотiли дiстатись якнайшвидше до Ямноi:, де сподiвались сконтакту
ватись iз пiдпiллям ОУН або з УПА.
Пiсля короткого вiдпочинку, ми подались у напрямi села Вiйтiвки,
а потiм у лiс, щоб дiстатись до Ямно'i ГорiшньоУ.
Лiс прийняв нас мовчанкою. Стрункi, замрiянi смереки вливали в нас
цiлющий бальзам. Нашi серця радiли, з грудей пробивався вiльний
вiддих i менi здавалось, що ми порушуемо ним спокiй столiтнiх смерек.
В лici трохи збилися iз шляху i, замiсть до ЯмноУ, заi:хали в Гружову.
Щойно звiдти, верхами, дiсталися над село Ямну Горiшню. Перед нами
довrе, покручене село, iз солом'яними стрiхами, де-не-де блистять
шиби вiкон вiд промiння сонця, що вже заходить.
Наш комендант Н. каже:
- Тут заночуемо, треба виставити стiйки, бо за бiду не тяжко.
Поляки допомаrають большевицьким партизанам, що вештаються
всюди.
Дотепер ми не мали жодних перешкод, та нам не страшно зустрiтися
з ворогом, ми ж i пiшли в партизанку, щоб змiряти з ним нашi сили.
Зайнявши становища, комендант вислав кiлькох полiцаi:в перевiрити
терен i шукати зв'язку.
Дивний наш вiддiл. Хоч ми всi в однаковiй унiформi, проте душi
в нас рiзнi. Я подружив iз кiлькома знайомими менi ще з полiцiйноi:
станицi хлопцями i нашi серця злучились разом, а душi були немор
квiтка, яка щойно розвинулась. Ми мали перед собою одну ясну мету·
стати украi:нськими повстанцями.
Пройшов вечiр, перший вечiр у партизанських рядах. Офiцiйно ми
ще не належали до повстанцiв, проте нашi душi i мрiУ вже були з ними,
а очi блукали в зоряному просторi, немов шукали за вимрiяними дру
зями. Ми вiддались повнiстю пiд опiку цiй першiй нашiй партизанськiй
ночi й мимохiть повторяли слова повстанськоi: пiснi: »Лiс наш батька
нiчка наша нiчка наша мати, крiс i r'ранати - наше добро«.
Ранок. Повiтря просякнене росою, що вкривала землю, блистiла дС'
сонця, що виrлянуло з-за гори, освiтило своУм теплим промiнням землю
i дерева, заглянуло на мить i в наш табiр. Лiс загомонiв птичим хором
Прийшов вартовий, ми довiдались, що про нас уже знають i неза•
баром прийде зв'язковий. I справдi над''iхала пiдвода, зупинилась
:1iскочив rрецький »Геркулес« - мiцно збудований високий чоловiк.
що своею постаттю i твердими кроками викликав у нас i цiкавiсть.
i заздрiсть.
- Де ваш комендант? - запитав, а ми ледве стримались вiд смiху
Голос в нього був не такий як у »Геркулеса«, а як у малоi: дитини.
Тут, пане провiдник! - вiдповiв наш комендант i простяrнув руку
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