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бipниM IIyЕIKToIvIAля кHaxтirаля> бyлa плoщa
C'. Iopa дo яKoгo yвiйIrrли ми 30 чepвня 1941 poкy
a
o гoд. 4:З0 paнкy. Tyт пiсля звopylll^ивoi зyстpiнi iз
L-/
ПpисуTI{иМи
тa пiсля бдaгoсдoвeння
Mитpoпoлитoм^IoAЬМиt
A. LШeптицьким, бiля гoдини 10:30
poзiйIплись пo мiсцях сBoгo пpизнaчeнЕIя.
Чaстинa пepIпoi сoтнi зaйнядa paдioстaнцiro тa пirпди
IIa By^ицIo Aoнцькoгo i ПeдчинсьKy tIи^ъIryBа^и TIopeMl
Apyгa i тpeтя сoтнi пirrrли нa 3aмapстинiв де oбсадили
TlopМy r гaзrвЕIlo.
Haсryпнoгo AIIяI 1-гo дипня, пpийrrrли дo Aъвoвa iншi
чaсTиЕIи нiмeцькoi apмii тa пo,,riцii, якi пepeбpали пiсдя
нaс зaйнятi нaми oб'сKTи, a нaс ПepепpoBадИJ\уI Ha
П^oщy Pинoк. BвiйIпли Mи нa pинкoвy п^oщy сoтI{я зa
сoTIIeIo з пiснerо нa yсT€lxt a п^oщa бyлa випoвненa
I{apoдioМ. Цe бyв надзвинaй}Io зBopyшItlутвий MoМeЕIT,
Ko^и
зr с^ъoзaМи paдoсTи сTaBа^и нa Ko^rнa r в
гoлoс ^JoAи
AякyBа^и Bсeвиrпньoмy зa BpяTyBaIrIJя iхньoгo
,KиTTя. Hapoд вiтaв нaс квiтaшrи, oбiймaми тa
пoцiлyнкaМи яK свoix спaситeдiв тa нaйдopoJKчиx синiв.
Taм сoт. P. lПyхeвиu пiдтaс збipки ПoAaB нaм сyвopий
нaкaз: ,,He бepiть нiчисi Kpoви нa свoi p1rки'', ..He
дoпyскaйтeся нiякиx здoчинiв чи пiprсти'', як piвнolк:
,.EIеBиKoнyйтe
:кадниx нaкaзiв нiмцiв, a
HaIIIиx
^иIIIе
кoмaндиpiв''. A йoгo IIaкaз нaс yсix зoбoв'язyвaв!
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^aIштyIrKaMI,I

iстopii

3aпpoпoнoвaний тyт читaчеBi пpoект € дPyгим 3 чеPги спiЛьнoти
maidan.org.ua'B якoмy 6уль-якиЙ 6aжaючий мiт зaдaти питaння Люtиtti, пPичeтнй дo yкPaiнськoi iстopii сePeдини lt'инy,IoгoсTo,Iiття.
Пеpшим тaким пPoектo}r 6yлa цiлopiчнa iнтеPнет-пPeс-кo}tфеpенцiя
ПoлoвнoгoКoмaндиpa УПA Baсиля Кyкa. oцe читaч тPигvra€ в Pyкax
Пiдсyмки тaкoгo х( тPиBалoгo спiЛкyвaння спiлЬнoти Мaйдaнy з вoМиPoсЛaBolvtКaпь6oю.
якoм FIilхтiraJIIo
Iстopiя, як нayкa' дещo дистaнцilo€Tься вiд пPaць тaкoгo xaPaктePy вo}IиlvlaютьМeМyaPHийxaPaктеP' a 3нaчить'y них пPисyтня BиPa3нa
сy6'rктивнa скЛaдoBaaвтoPaспoгaдiв.oднaк iстopiя нiкoпи не irнoPyr
тaких пPaць _ Bo}Iaмa€ сBoю тeстoвy системy пePeвiPки спoгaдiB I{a
toстoвiPl{iстЬ, - i в дPyкoBaнo}tyвидaHнi Bи мorкетепPoчитaтИ Нaу.
кoвy дoBiдкy пPo Haхтiraпь пpoфесopaCop6oни BoлoдимиPa кoсикa,
}IепoPyЦIнaписaцy BJIaсHе
дЛя цьoгo Bидан}Iя..[oкyменти r сTaIw1N|g|,
зацiкaвлeниx
iнтepeсiв
пo,Iiтичних
lvtoPi
Hими мiшкaMИB 6УPх]w1Boп,ry
iстopiсю стoPiн, тa сy6'rктивниx iнтepeсiB yчaсникiв й iнтepпPeтaToPiB. Bсе ж, зaB)кдизaпиlшaютьсязaкaпe,Iкиiстopii, дe сBiтJIoдoкyне дoсягaе.Toдi, дпя PeкoнстPyкцii пеpе6iry iстopинних пoдiй,
N{е}Iтiв
дoBoдитЬсяBикoPистoвyвaти i мемyapи, i мoтивaцiro дй як oкPемих
oсi6, тaк i спiльнoт, пpoгpaмнi дoкyменти oPгaнbaцiй тa oцiнювaти
rх peaпiзaцii в кoнкpетниx iстoPичних o6стaBин.lх.
lvto)кJlиBoстi
Iстopiя ,Ierioнiв Poдaнд i Haхтiraль дa€ BДoстaпьпPoсToPy NIЯ Taкoгo спoсo6y PекoнстPyкцii, 60 бaгaтo pilшеньщoдo ix стoPе}lняпPи.
- i тyт пPaця Mи.
ilмaлocя yчaсникal\{и6eз фiксyвaння в дoкylvteнт.Dк'
Poс,IaBaКaль6и тa спiльнoти Maйдaнy 6yte нитaнeBi дy>l(едoPечHa.
Tpе6а лиlлe 6улувaти Pекoнстpyкцilо }Iенa iстoPичtlиx фaнтaзiях a..SS-Naсhtigаll'l нa твePдoмy rpyнтi BстaнoBлeн}о(
iсToPичниx фaкa
la
тiв. HaйгoлoвHiЦIимдoPoгoвкaзoм 6yде мeтa тa пPинципи дiяпьнoстi
фактиннoгo ТвoPця пеfioнiв - бaндеpiвськoiOyH.
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3a щo 6opoласьoyH - зa сaмoстiйнyУкpaiнськy
!еpх<aвy'як сTBеPд)кyютьiT>кпpoгpaмнiдoкyмeнти'чи 3a пеPeдaчyУкpaiни 3 мoскoвських в 6epлiнськipyки, як стBeP,Qкyloть
(звйvaйнoж, те>ксy6'сктивlli
тa зaцiкaвлснi)iнтеpпpетaтoPи3
Paдянськoiiстopиvноi rпкЬли?Якщo
ДPyге- ми oтPиМyсмo.шrизoфPенlчt{y
кoнстpyкцiю,в якiй vy>кимиi
нeпpиpoднiМистaюТьфaкти вiдмoви леfioнiв BoюBaтинa
фpoнтi пiсля аpеtштiвУpЯДУCтeцькa,пеpe6yваннятoгo ж Cтeцька,".й
Бu"д.p"
в гiтлepiвських тюPмaх пPoТягoм вiЙни, вperuтi,oднoстaйна
вiдмoва
воякiв-oyнiвцiвпpoдoBЖИTИкoнтPaкт з пoпiцiею в кiнцi
|942 poку.
Aджe нa НИх'TИIIIуЛигiтлеpiвцi' 3 Метoю ПPoДoBжитикoнTPaктуI'
aЛe
всi - вiдмoвИIII/I,IЬ.
С)тoл<,
6yлo якeсь,ц,кePеЛo
пoлiтичнoi ,,n",
n"'*"
PeTиснy/IoгiтпepiвськиЙтиск' I{eдх<еpeпo
- oyH, i кoпи I\,rи
стa€ M o нa
rPyнт тBePд)кенHя,щo iT метoю 6улo 6eзумoвHестBoPенHя
деP)кaви'
нe.aЛ€ ж нo вiд спpиятливoстiчи неспPиятливoстiiстЬpинниx
o6стaвин, бaгатo пoдiй стaкlть в пoгiчнi o",ц.**", i тoдi спoia
Миpocпaди
вa Кaпь6и € дy)кeдoPеч}Iими,щo6 пoяснуI.ГИ
Te'пPo щo мoвчaтьiстopиvнi ДoкyМенти.I.[е,звиvaйнo,не пoз6aвпяеBaс пpaвa
пPoпoнyвaти
свoю вepсiю пPaвипЬнoгolII/Iяхy6opоть6и зa CaмЬстiй"y
v*p.i*y aпe B тих iстopиvних o6стaвинaх, ЯКИх.х<ив
Миpoслaв
Кальбa
Й пpиу
ЙмaпиpitшенняБaндepa,Шyхевинтa ix oднoдyмцi.Якщo тaкoгo
ПPаBa
yкpaiнцям Bи не дастe- тoдi це вжe нe iстopиvнa
PекoнстPyкцiя,a пoпiтичнa пoзицiя щoДo пPaвaнaцii на сaМoBизнaчення.
Дpyкoвaнe Bидaння дещo вiдpi.ня€ т ься вiд живoгo спiлкyвaння
в iнтepнет-пpoектi:в }Iьoмy'наскiлькице 6yлo мoжливo' yсyнyтi
пoвTopизмiстy,змiненo пoPяДoк3aпитa}Iь
та вiдпoвiдeй,дeякi.вiдпoвiдi
вiдpедaгoвaнo.oднaк Bсе цe - 3a пoгoджeннямз Миpoславoм
Кaльбoю, дoпoвнeнoйoгo ж фoтoгpафiяьли,
a тaкo)ксвiтлинaми з apхiвiв
ЦДBB Лiтoписy УПA, пpивaтнихapхiвiв Микoпи Пoсiвничaтa ЯpoспaвaCвaткa. Iнтepнет-пPoeктне 3yпиненo'зaпиTaнняпPoдoвжyюTься, a МиPoспав Кaльбa 3aв)кдигoтoвий вiдпoвiдати,
кo,IисЬ
'o*],""o,
iз цьoгo виЙдeдPyге tPyкoвaне видання.
Авmop nPoeкmа mа уnopяdнuк
Яpoслав Сваmкo
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КoСИК
Boпoduмup

УкpaiнсЬкий бaтaдьйoн
.,Haхтiгa^ь''
(Кopomкaнomаmка)
Ha пoнaткy |94| p., кoли нiмeцькi вiйськoвi чинники спoдiвaлися
6лизькoi вiilни з Paдянськoю Poсiсю, кеpiвництвo oУH пiд пpoвoдoм
Cтепaнa Бaндepи пoдyмaЛo'щo пpийtшoвчaс викoPИсTaтИнiмцiв для
yкpaiнськoi спPaBи' a сaмe,для вiйськoBoгo виlllкoпy якoiсь кiпькoстi
нiмцiв. Пpoвiд oУH мaв нa дyмцi oпiсля викoyкpaiнцiв 3 д'oпolvtoгoю
PИcTaTИцих Bиrшкoлeниxлюдeйд'ЛяствoPен}Iяoснoви yкpаiнськoi нaмoже мaти гiтлеpiвська
цioнaпьнoi аpмii, нe зBaжaючи нa те, якi ПIIЯ||И
Hiмеччинa.
Toмy пpедстaB}IикoУH-Бaндеpи, Piкo ЯpиЙ, гPoмaдяHи}IAвстpii
(a пiсля пPисдHaнняAвстpii дo Hiмеuuини, гPoМaдянинHiмеччини),
який paнiшeспy)киBв УкpaiнськiйГалицькiйApмii, з дopyveнняПpoBepхoввoдy oУH-Бaндеpи Poзпoчaв пеPeгoBoPи3 пPeдсTaBHИKa|i|/|
|94| p.
в
квiтнi
якi
зaкiнчилися
нoгo кoмaндyBаHHянiмeцькoi apмii,
Спoнaткy пеPегoBoPиillлли з oфiцepами PeзePBy'a дoмoBЛeння6ули
oфiцеpaми oКB (вepxoвнoгo кoмaндyBa}IнявеPпpийнятi Bи|ЩI/INIИ
6ули уснi
мaхтy) тa aпpo6oвaнi aдмipaлoм Кaнapiсoм. I]i дolvloв,Ieння
тa сeкpетнi.
PезyльтaтдoмoB,Iен}Iя6увтaкиЙ.'вePмirхTзoбoв'язyсться 83яти нa
вiйськoвий вишкiп 600-800членiв oyH. У вiйськoвих спPаBilхвoни
вiд BеPМirхтy'a y пoлiтиvних вiд oyH.
мa,Iи за/Iе)|(aти
вiдкpитo тaкy кiлькiсть людей в HiB тoдilшнiйситyaцii BиIIIкo,IюBaти
€рttниЙ вюriд - BиlшкoЛюBaтиiх пЦ
меччинi чи Aвстpii не 6yлo lvto)I(Ливo.
пPикPиттям вlке iснyюuoi зaкpитoi вйськoвoi фopмaцii, a сaме нaвчaль..Бpaндeн6уp(,,
ямЙ 6ув пiдпotloгo пo,Iкy для oкPеIvtlo(дoPгIень 800
(Amt
i дo
Ausland/AЬwehr),
pядкoвaнийкoмaндyвaннюa6веp/зaкoP,цoн
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спPaB якoгo Ilixтo нe мiг BМiшyBaтися. oфЦepaм ..Бpaндснбypr'' дoPгIенo зaйllятися звичaЙним вйськoвим
BиllIкOЛoМ yкpaiнських дoбpoвoльцiв, ЯКуIх пoдiлeнo
на двa 6aтaльЙoни. Oдин 6aтальйoн бyв сфоpмoвaнийl в
Aвстpii, i вiн oтpимaв кoдo-

..Poлянд']
вy нaзвy
Dу
n ooD у
f U/rл nд
d , l\PуI
a
дpуrиЙ
Иn
'
сфopмoвaнo в Rнеpaльнiй
Гy6еpнii i вiн oтpимa' кoдoBy нaзвy ..I{aхтiraль'lЙoгo кoмeн,цaнToМ
3
yкpaiнськoгo бoкy бyв Poмaн Шyхевиv, пiзнfuшийгoЛoвнoкo'rандyBaч
УкpaiнськoiПoвстaнськoiApмii (yПA).
Bицrкiл 6aтaльйoнy..Haхтiraль''Poзпoчaвсяy квiтнi |94| p. y
РoзлoгoMyHавчa,Iь}lolvry
тa6opi BePMaхтyв Нойгaмеp,y Ciлезii.БaтaльйorI
Г p у n а в o як i в , , Н а х m i r а л ю,,

в Hoйеа меpi

oTPимaв звичaйне вiйськoвс нaBчaння, a нe якесЬ нaBчаH}Iя
N7Я LJII|Игyнськoi ни пiдpивнoi дiяльнoстi, як цс чaсTo пиlllyть нeсoвiснi aвтoPи. Це вiйськoвe }IaвrlaHняне тPиBаЛo Дoвгo.
Пiд кiнець ТPaBня l94| p. вePхoвне кoмаl{дyвaIrня |7 -oiapмii видa/Io нaсTyп}Iий секpeтний наказ (нiм.
фeд. аpхiв RH 20-|7|276):
Armeeobеrkommando l7
A.H.Qu.' dеn 29.5.4l
AЬt. IalIс, Nr 28214l g.Kdos GЕHЕIМ
Cтoсyеться: .(oдaтoк otнoгo 6aтaльЙoну пo,Iкy 80o д.o.д.
фупi вiйськ Пiвдень
Пpoситься пpo пiдпopядкyвarrня дoвoлi мiцнoi чaстини l-гo 6aтапьйo}tупo,Iкy д.o.д8o0 тa oкpемoi фopмaцii (Sondеrformation)Haхтiraль.
Як мiсця Bвeдeння iх в дilo пеpед6avaсться:
a) IIьвiв i 6лизькi oкoпицi з мeтoю зaЙняттяi зa6езпeченняiснyrovих тaм
o6лaднaнь щoдo дopiг, гoспotaPствa тa
устaткyвaнь (зaпiзницi, вoдoпoстaчaння' фa6pики, пoцrтoвi й тeлегpафнiyстaнoви).
6) Мiст 6iля Пepемиrшля.
Tyт пepeд6aчa€ т ься ввeдeння в дilo oднoi poти' якщo не пеpед6a.rаeться вепиких бo[в зa мiст.
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в) B хoдi oпеpaцiй мoхсебyти питaння скинeнrrя сaбoтаrкних пiдpoз,цiлiвзa лiнiсlo фpoпту Д,rя3rrищеннямoстiв нa ,[нiстpi; тoму пPoхa€ т Ься
пpo пiдкpiп,Iенttя6aтaпьйoнy пpинaймнi 60-мa пapaшyтистaми.
3a Bepхoвне кoмаtttувarrня
Шeф ГoпoвнoгoШтa6y пiдп. Мroлпеp
Oсь цeй дOкyмеI{т нiмецькoi аpмii виявляс дсякi oс}Ioвнi пyнкTи
..Hаxтiraль''
не MaB )кoдrioгo нoмеpa lli.
спPaви. Пo.пeprше,6aтaльйoн
МецЬких з6poйних сил, i ToМy фopмaльнo нс нa/Iе)кaвдo цих збpой||ИXсуII|,a бyв oкpемoю чaсти}Ioю 6eз нoмсpa нiМецькoi apмii. Пo-дpy..Haxтiraль''
нe Ila/Iе)кaвдo Пo,Iкy дЛя oкPеMих дoPyчеIrЬ (д.o.д.)800
ге,
Бpaндсн6ypr, якoгo всi poти мa/Iи нoMeP,a6ув лишe йoмy вiйськoвo
пiдпopядкoвaниЙ.
..Ilaxтirаль'
Пo-тpетс, зaвдaння 6aтaльйoнy
дy)кс Toч}Io i виpaзнo
нaкPеслснi y нaкaзi ltiмецькoi aPМii. Цi 3aв,цaннянс мaЛи нiчoгo спiль}Ioгo 3 6удь-якими пoпiцiйними 3irхoдalvtи,a тиМ 6iльrше 3 PoзстPиaми
циBi/Iьltoгo rIaсс/Iенt{я.
Haстyпний lraкaз iз |2'6.4| yТoчню€ , щo a) пiдPoздiли пoлкy..Бpaндсн6ypr'] y 3aкoпaнoМy, пePеxoдять y пiдпopядкyBa}rня apмiйськiй кo..Бpaн..Haхтiraль']
пiдпopядкoвaний ПеPllloМy пoЛкy
мaндi LII, тa 6)
ден6ypr'] Такoх( псPехoдитЬ дo apмiйськoi кoмaнди LII. oтх<е, цi двi
вiйськoвi фopмauii 3нoBy llазвaнi oкPсN{o(RH 20-|7 l276).
..3.)
Бaтarrьйoн пoлкy 8(Ю,pa.
I Iaкaз l 7-oi apмii iз l 6.6.4l гoвoPиTЬ' щo
(цro
B oкoлиoстaннк),цoBести
3<lмз oкpемoю фopмaцiеlo..HaxтiIaпь''
Гoлoвнoгo кoзa,Iиrшaк)ться у пiдпopядкрaннi
цю Pruфnik-Мiаsto)
мarr,цyвaння. I3 пoчaткolrt пoхoty l0l-oi пeгкoi дивiзii oбидвi фopмaцii
3вiдси вoни мaroть oпiспepeхoдять,цo генеPaJrьнoi кoмaнди ххххIх.
пя6ути пepеведeнi to poзпopядД(ення Bepхoвнoгo кoмaIItyвiшIIIя apмii (oKW) y тaкий спoсi6, щo6 вoни зaвчaснo мoгпи 6yти введeнi в дiro
y Львoвi.''
..ЕIaxтiгaль''
i 6aтaльйoll пoЛкy д.o.д 800 - цe
Tyт знoвy Bидllo' щo
oдиltицi.
o
кpем
i
вiй
сь
к
oвi
двi
l8 vеpвня l94l p., кoPOTкo ПеPед }IaпaдoМHiмеччини нa CPСP,6a..Haхтiгaль''
скеPyBaли дo нiмeцькo-PaдяHсЬкoгo кoPto}Iy.
тaдьйoн
Кoмaндy llaд бaтaльйoltoм пepс6paв кoMaнtиP пePшIoгo 6aтaльйoнy
Бpallден6yp3ькoгo пo,Iкy.
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У нiч iз 22 нa 23 чePв}Iя6aтaпьйoн пepeйшoв кoPдoн 6йя Пepеt'ДИ|]!IIя,
I{еBстyпaючи в 6iЙ' i pyrшивy нaпPямкy дo Львoвa. Пpoсyвaючись нeдa,Iекoвiд фpoнтy,6aтальйoнпpи6yвдo ЛьвoвaPaзoм з пePцrим 6aтaльйoнoмБpaнден6yp3ькoгoпoлкy 30 vepвня o 4 гoдинi 30
кBI/IIIИI| Paнкy.

Biдпoвiднo дo oдeP)кa}rиxнaкaзiв ,.Haхтiraль''зaйняв деякi стpaтсгiчнi i пpoмислoвi o6'rкти, B тolvryтакo)к львiвське paдio. I-[юслyх<6y
..Haхтira.пь',
члeни
HeсЛИ,мa6yть, oдин ти)кдeнь.У нaслЦoк пPoгoлouIeнI{яyкpaiнцями вiднoвленняУкpaiнськoiдеpжaви30 vеpвня l94l p.,
яке нe 6yлo yзгoд>кeне
з нiмцями, нiмцi зaгoстPиЛисBoс стaв/Iення
дo yкpаiнцiв,пoзбaвилиyкpаiнськихкoмaндиpiвlхньoгo кoмaнднoгo
знaче}l}Iя'
6aтальйoнПеPеBеденo
в 6езпoсepеднспiдпopядкyвaннянiмeцькoмyкotlaндyвaнню.
6-7 липня l9al p. 6aтaльйoннiмцi вивели зi Львoва i vepез Tepнoпiль вiн пpибyв |4 лиllня дo Пpoскypoвa. Biн 6paв yvaсть у 6oях
нa фpoнтi в pайoнi Бpaiлoвa6iля Biнницi. Пiсля У3ЯTTЯBiнницi 6aтaльйoн oтPимaв вiдпoнинoкy Юзвинi (тепеpHскpaсoвo),a 6iля |'3
..Haхтiraль''
сеPпня l94l 6aтaпьйoн
oтpимaв нaкaз сiсти з мaйнoм y
пoiзд i пoBеPнyтисядo свoгoтa6opyв Hoйгaмеpi.Taм вiн 6yв poзз6poeниЙ i I|PуII7ИHИB
свoс iснyвaння. УкpaiнсЬкI,fхсoпдaтiв нiмцi дeкiлькa
тиlкнiв пiзнirше,нa oснoвi осo6истих кoнтpaктiв слу>к6инa oдин piк,
пePeвеJIи
дo 6aтaпьйoнyoхoPoнt{oiпoлiцii 20l.
Пiсля вiйни 6aтaльЙoнoм ..Haxтiraпь'' нixтo нe цiкaвився, кpiм
yкpaiнцiв.
Paптoм y lкoвтнi l959 p. зaйшлaзмiнa.23 >кoвтняl959 poкy y Cxiднoмy Бepпiнiвiд6yпaсяпpес-кoнфеpенцiя
сxiднoнiмецькoгoпpoфесopa Aль6еpтa Hop,Ценa.
Пpoфесop Hopпeн звинyBaтиBзахiднoнiмeцькoгo мiнiстpa T. o6сpJIeI{деPa
в тoмy, щo вiн вiддaв накa3 3нищити
свpеiв Ta пoпьських iнтелiгентiвЛьвoвa... 3 дoпoмoгoю 6aтaпьйoнy
..f
Iахтiraль''!
T. o6epлендеP,пPиз}lачениЙ|953poкy AдeнayePoм}Iaпoсaдy мiнiстpa
y спPaвiIхнiмцЬ - пPoгнaнЮ(,pепaтpйoвaникТа)I(ePтBвiйни - пoстйнo
Bик,IикyBaBнeнaBисTьy Мoскви i Cхiднoгo БеpлiнaсBorю piзкoю aнтикoмyнiстиvнoю тa a}IтиPaдянськoЮ
пoлiтикoю.I{o6 дoмorтися вiдстaвки
мiнiсгpa, Moсквi тpe6a 6улo ЗBИI{yB.aTиff|4
йoгo в нaцисTськихзпo.rинaх.I,
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TeoDopО6еpпенёep

o6еpленлepa,3нaйulпи,
пеPег,IядaIочиIvrиrryДe
1941 poкy 6yв 3в'я3кoy
vеpвнi-липнi
вiн
щo
..Hахтira,Iь''
6aтaпьйoнoм
мilк
вим oфЦepoм
i a6вepoм.Taк виниклa iдея зBинyBaтити3axiднoнiмeцькoгo мiнiстPa 3 дoпoмoгoю тBеp..HaxтiraIlЬ''чиниB 3лoчиIIи 3а
д)кeння, щo
T. o6еpлeндеpa.Мoсква BзялaHa сеHaкaзolvt
..свiд'кiв'',
i спpaвa нa6yлa
6e тpyп пiдtшyкaти
мiя<нapoднoгoPoзгo,Ioсy. Cхiднoнiмецький

Cвiдки тa o6'сктивнi пoпьськi aBтoPи спPoстoByЮтьзBинyBaчення
..HaxTi.raЛЬ''
(див. Przeglqd.l.еkarski,ХХ, Sеria II' nl,
пpoти 6aтaпьйoнy
Krak6w, l96a; Albеrt Zygmunt. Lwowski Wydzial Lekarski w сzasiеokupaсji

еs in Ukraine |94|-|944.K., l987.
6yлo зpo6пене.Пoчинaюниз l959 po.
Aпе зaвдякиMoсквi пиxo B)I(е
пoЛьсЬкaтa сxiднoнiмецькa пPoпaгaндa пoкy poсiйськo-Paд'я}IсЬкa,
..HaхтiraЛь''6paв yчaсть y винищеннi
чaJIaTBеPдиTи'щo 6aтaпьйoн
пoльськoliнтепiгенцiiЛьвoвa.Узaгапьнюючицю poсiйськo-paдянськo-кoмyнiстич}ryiнфopмaцiю,фpaнцyзькийaвтopAнpi МirшeлЬy сBo-
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iй пpaцi..ДpyгaсвiтoваBiйнa''(тoм I, Пapиж, l968, с. 265| нaпиcaв:..Bсi
завoйoванipaйoни пеPеTвoPи,I'lcЯ
аку теaтP ПPoдyМaHихI{aпеPеД
тiв винищення.Hа тpи6yналiy Hюpн6epгyзгaдyBaпoсьпpo числeннi
пPик,raди.Гeстaпoсклaпo сп}Iскиoсi6, зaсy.Цжениxapriori. CпецiaльниЙ6aтaльйoн, щo нaзиBaвсяoCoловей>i нaлеx<aв
дo Бpaнден6ypзькoгo пoпкy,займавсяцими стpaтaми''.
..Coлoвей''
- це..Haхтiraль''!
A пo-нiмeцЬки
Пoтpi6нo ПoBтopнo пiдкpеспити, щo нiмецькi дoкyменти Bу|яBI|ЯюТь, щo |-Й 6aтaпьiloн Бpaнден6ypзькoгo Пoлкy й yкpaiнськиЙ 6a..Hаxтiraдь',
тaльйoн
зaймaлиcя ЛиlIIеoxoPoнoю Bа)кливих o6,ектiв,
склaдiв, yсTанoв Львoвa. A стpaтaми займaласякoмaндa нiмецькoi
Пoлiцii бeзпeки i C.[, якa пpи6улaдo Львoвa 30 нepвня.
Бaтaльйoн.Haхтiraль''нiкoли нe 6paв yнaстi нi в aкцiях пoлiцii,нi
в пPoвeдeннiстpат,йoгo нaзвa)коднoгoPaзy }Iезгaдyвa/Iaсь
нa Hюpн6epзькoмy пpoцесi. Haвпaки, мilкнаpoдниЙтpи6унaл y Hюpн6еpзi пiд
нaс зaсiдaнняl5 лютoгo |946 Poкy, спиPaючисьнa PaПoPтpaдянськoi
Haдзвинaйнoiкoмiсii для poзслiдyвaHнянiмeцьких злoчинiв y Львoвi i paйoнi Львoвa (дoкyмeнтNo CссP-6/l), встaнoBиB'щo стPaти спPaвapyк спецiaльнихзaгoнiв гестaпoтa C,Ц (IМT нiмeцькевидaнttя' тoм. 7,С.540-54l). 30 сepпня |946 Poкy Paдянськиitгeнepaпьний
пPoкyPoP Pytенкo зaяBивнa Hюpн6еP3ькoмyпpoцeсi:
..Iнтeлiгенцiя
тaкoж стaлaо6'скТсlмPепpесiйз бoкy rестaпo...Цi Pепpесii здiйснювaписЬ3a нaпеPедyзгoд)I(eнимпJIaнoм.Taк, нaпpикпaд,
зaгoни rесTaПoщe дo в3яTTямiста ЛьвoBa мaли сПисoк нaйвидaтнilllиx пPeдстaвникiвiнтeлiгенцiiмiстa, яких тpeбa 6yпo знищити. Мaсoвi apeшrтиi стpaти пpoфесopiв,лiкapiв, aдвoкaтiв,письмeнникiв i
xy,Цolкникiвпoчa,Iисязpaзy пiсля B3яТTямiстa Львoвa нiмeцькoю apмiею...Poзслiдyвaння'пPoведeнепiсля B3яТTямiстa Чеpвoнoюapмieю,
BстaнoBи,Io,щo нiмцi в6lлпи70 вчених, митцiв, iнженеpiв, тiла яких
feсTaпo''(IМT xxlII , С. з94).
сПaЛИIIo
3perштoю,y пPaцях нa цю тeмy' щo з,ЯBиIlиcяy Пoльщi тa Paдянськoмy Coюзi дo )кoвтняl959 poкy' нiкoли нe 6yлo зBинyвaчe}Iь
нa aдPe..Haхтiraдь''(для
пPик,Iaдy див. Tadeusz Суprian' |erzу
cу 6aтaльЙoнy

-
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Sawiсki:Niе oszсzgdzaёPolski.Warszawа,1959;aнглiйськeBидaння:Nаzi Rule in Poland |939.|945.Warszawаl96l).
..Haxтiraль''стaB х(еPтBoюпoлiтичнoi 6opoтьби МoTaк 6aтaдьйoн
скBи пPoти нiмецькoгo мiнiстpa, нeпPихиJIьнoгoдo кoмyнiзмy i дo
Moскви. Taк yкpaiнцi стaвaли )кePTBoюпoлiтичнoi 6opoтьби Рoсii зa
свoс мiсцe нa rшaхiвницiсвiтoвoiпoпiтики
BoпodшмupKoc|tк,Doкnюpicmopii,Сop6oннu nn YBУ
@ Пpu вuкopuсmoвуваннinPoсuмonodавamuDlсеpeлo(авmopa),
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!,oкyмeнmu з аpхiвy KГБ, у якuх zoвoPumbсяnpo пiёzomoвкуcвidкiв
на nPoцeсnPomu Hахmtалю у Hiмeцькiй !,eмoкpаmuннiйPecnублiцi
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14-1I-2007
08:23,S.D. IIpouлeнiвoУH
Шaнoвний

пaне,6упo 6 духсе цiкaвo пPoчитaти Baшrу poзпoвiдь пpo
пPиtlципи фopмyвaння oУH в 30-х Poкzrх минyпoгo стopi.rн я. Яклм чуlнoм o6иpaлися канДиДaти' яким 6yв opгaнiзацiйний
устpiй, дiсr1иплiнa,
BиDloги дo впешiв' rrапPямки дiяльнoстi?
стo Bи?.(якylo.

Чим в тi чaси зaЙмaлпcя oсo6и-

l5-] ]-200720:48,МupocлавKаль6а Re:Пpo чntенiв
oУIl
Гсpoйськi визвo,lьlli змaгalIHя yкpaiнськoгo tlaPoдy l 9 l 7 - l 92 1 poкiв
зaкillчилися неBДaчrlo lra пoIIяx 6oiв. Bпaла yкpaiнськa ДеP)кaBa'a,Iе
вiйнa з BoPoгoМ ltе 6yлa зaкiнченa. Iдсю 6opoть6и зa свo6oдy i деpжaвtly rlr3aлeжнiсть пеpе6Paлo нoве lloкo.гIillllя,пPoдoBжyIoчи il lla всiх
3сtvlЛяxУкpaillи. I{я вoля 6ylla тaкa сильtla, Ilцoii не Мoгли :rламaти aнi
теPoP oкyпaIlтiB, анi стpaхiттЯ BiЙL|И,aнi лемеltтyBaIIня piзних, uaстo
'taки Й своiх <piдних> oпсlpтylliстiв.
3 rIютtlгo |929 poку зaкillчився ПсpIIlий Кolш.PссyкPaiнськю< Haцioltaдiстiв, lIa якoмy стBoPсtIo opгaнiзацiю Укpaillських Haцioналiстiв (oyI I)'
Укpaiнськa Bйськoвa opгaнiзaцiя (уBO)' вBa)кaючи' щo вolta свor 3aBдaнн,l Bикollaпa' в,Iивa€ т Ься дo ltьoгo як iT вйськoвa pсфepентypa.
Як зaсi6 6opoть6и IIPoти теPoPy oкyllaнтiв, oУII стoсyс aн.гиTеPoP'
рДя сaмoo6oPoни пo}tеBoЛеItoгoнaPoдy' i для пpoпaгaнди визвoдьltoj
сtIPaBи. I Ia теpop BoPoгa пPихoДить 6yllт, псrмстa,BiдппaTa.3'являсться пiдпiльнa IIPeсa' B тoмy .lислi llaйгсrлoвнitцoю бyлa <Сypма>' якa
фopмyс ДуШу Й хаPaктeP мaй6yтlIiх мoлol{их 6oplцiв.
Пo.lинасться BсЛиrIнa eпoпея llaцioнaлiстичнoгo pyxy. Усc, lцo 6yлo
iдейнe, ЦI,Iяхетltl' зiD(oппюBa,|ocяTИM|/Iiдеями, i пpoтягoм кiлькoх poкiв пiд пPaпopaми OУII стaлa 6iпьшa чaсTиIIa yкpaiнськoi мoлoдi - стyДенTськoi, гiмнaзiйнoi, poбiтни.loi, сeпяllськoi. To 6yв бallьзaм, цiлющий дiк lla з6oлiлy дyl]ly нaPo/ly.
Як твopилoсь чпеllстBo' та Bимoги дo них?
Toмр шo oУH 6yлa opгalli:raцiсю ttе,te[a,IьItоIo'3a сaМу ЛИ|l1пPиIra,Iе)кtIiстЬдo неi пoпьськi сУIцИДaBaIIИПp|,1суI\|4
дo 5 poкiв тltlpми. Toмy
не 6yпo тaм aнi статyтiв, alti кaндидaтiв,6ули,IиlII чпени' якi склaдaли
вiдпoвiднy ПPИcЯTy,якa зo6oвязyBa,Ia членa нa цiltе >|<ИTTя.
Чпени ttе
.il|
B ПИcу Ba IIИсь, pи6иP a ли .

_
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ЯкиЙ, пpимipoм, 6yв мiй IIIпяхB opганiзar1iю:
Opгaнiзaцiя 6уItувaлacя3 дoлy в гoPy' тpебa 6yлo вихoвати пpoвiдв Плaстi. Пiсля poзв,язarlrlяIlлaстy в |929
никiв. B<rltивихoвуBaЛИсЬ
poцi, гoповllo в гiмнaзiях,твopиться Юllaцтвo oУH. КallдиДaтa-юнaка пpoвipяпИ Дocv|Tьtoвгo. !'авaпи йoмy .laс вiд vaсy певlli зaвдaння
Ilo BикOrlaння(дopy.lитизaпискy'чи llaвiть PсBoЛьBеP'.Iив дaIlийuaс,
тaM a Taп{' стpillyтися

мy псpедaти
i т.п).

3 тaкoЮ ЛIOдиI{oю, по тaкiй тo кли.ll1i, i щtlсь йo-

ЯкlIцo дaниЙ кaнДидaт (xoч вiн пPo це не знaв) BиBязyвaвся дyх(е
дo6pе iз дopyнеIlь, тoдi пpиймaли Йoro в ч,IеrtиЮнaцтва.
B кoжlIoмy lloвir'овoмy мiстi 6yли ствopeнi ()тyдеltтськi фoмaди.
iхIliми rtJIe}Iaмизвичaйнo 6yли Члени opгaнiзaцii. Il]opoкy пpиЙмaли
ltoвиx чпенiв тa ви6иpallи пpoвiд, o6oв'язкoм якoгo 6yлo в яPМaPкoвий дсllь lliдгoтyвaти 36opи yкpaiнlцiв в Ilapoдниx дolvlilх' дe BигoлOtllyBалoсь пo двi,l.1oIIовiдiна piзlli iстopи.lнi - iдеoпoгi.Iнi - кyльтypнi
теми. У св<rixседaх мa,Iи вoIIи Bключaтись в гPolvraдськiоpгаlIiзaцii, голoBtto в Читальlti llpoсвiти, B яких мa/Iи мo)I(,Iивiстьвп,Iивaти tIа HaцiоIlaпьltе Bихoвaнtlя мoltoдi. Ha зaкiIlчеllня ,IiтIIих кaнiкyл, звичaйнo нa пPaзtlик Мaтеpi Бoжoi, спPaB,Iяли т.зв. Cтy/tентськi 3a6aви, якi
мo>кливiсть пoспiлзви.tайlto 6ули ду>кeyспitшIlими, тa нa яких Iиa.IIи
KуBaTИcЯiз пoвiтoвoю iнтелiгеllцiсю тa тPиl{aти 3 нeю 3B'я3oк. Пiсля
зaкiltчення стулiЙ Bк,lючaЛися в opгaIriзaI1ilо y свotx мiсl1яx пepебy.
вarllrя. Я, встyпивIпи в Cтy,Цeнтськy фoмaдy пiсля ск,IaдaнI|я IIPу|Iяги, як чден OУH, 6ув o6paний ii сскpетapем.
.3дo6yдеrш
Ttlмy, Щo Мo,Io/lь вихoByвa,raсь IIa 3aкoнi
Укpaillськy
fl'еp>кaвy,a6o згинеrш в 6opoтьбi зa неi'', пo,tьсЬкa пoпiцiя кoжнoгo tt/toЛoIloгo yкpailrця мaдa пiд своiм кoIlтpoлем. Bипaдкoвo я МаB мo)кЛивiсть пoгляl{yти нa сBoю кaPтoтекy, 6yпylи в пoльськoмy вiйськy l939
poкy, бyлo тaМ нaписaнo дoслiвllo: on, jak i jеgo сala rodz,inа podejzeni
sa o przynalеznosс do OUN. Zwrocic na niеgo spесialna uwagе! (Bill, як
i йoгtl Bся Pollинa запiдoзpеlli y пPинaлe)кнoстi дo oУII. 3веpнутИ Лa
Itьor'oспсl1i ЯI|Ь.|уyвaгy!)
Пiспя повеPlIеl{ня 3 пoJIьсЬкoI'oвiйська мав я пеpе6paти фyнкцilo
rroвiтoвoгo вiйськoвoгo pефсpсlrтa. Tиждень пrPед lloчaткoМ пO,IЬсЬкo-ltiмецькoi вiйни дiстaкl нaкaз opгaltiзaцii, ll1o вiйltа lroч}Iсться rla
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Дltяx, i щtl6 Я п() М())кЛиB()сTi
ще кOг()сЬiз lIarшихxлoпцiв пiдiбpaв, щo(lи здс:rсpтеPyBаB,псpейшов дtl lliмцtв, l l]гOлoсиBсяTaM
,цo yкPalllсЬкoгo легiolIy пoЛк. ()yшlкa.Я ltакaз BI,tкoIIaB'
лишr lliмцi, замiсть BкЛIorlити Меltе в Лсгl()Il':]aпPoToPиЛидo Лaгpy пoлo}Iсних,
/цеПp()сидlBДO
сiчня l94l poкy. Г Ii с ля : l в i д ь н с tI l t я ,в мi с я ц i 6 е p сзн i Тo г())к P Oкy, П o кЛикa н o MсIl с д () кyP с I I я I I a х т i rа д ь .

03-l2-200722:З3,Аlеk
Poзкaжiть, бyдь ласкa, як i кoпlt фopмyвався Haхтiraпь? 3 кoгo?
Чi e дoкyменTrt щoto часy виBедення Haхтirапro зi Львoвa? [якyю!

24-11-200723:05,Sуitlшul
Булo 6 цiкaвo дiзнатlrся Bаrшy дyмку - наскiпьки пorrttlPеrroю 6yпa спiвпPаця мiхt кypенем <Hахтiraпь> та yкpaiнськlrм Bttзвo,Iь}l!rмPyхoм' lп 6у-

па та спiвпpaця. 3oкpeмa 3 зaгoнaмll УПA.

02-12-200720:34,МupoслttвКаль6tl
()пiвпpаця..IIaхтiraля''3
yкP. Bl'l3B.
PyхoМта УПА
B мi сяцiквiтlIi|94| p',II-й Bсликийl}(lip()УII схвaлI'lB
Такi Biйrськ() вi П( )сTaIIов ll: .{ля з д i i , i с l l с l l l l я с вtl i х цi ле i i ()У lI
ЛIo()BЛасlly вii,iськtlвy сlIлy.
l}aвдallllям вil'"lськoвtri сlIлr,I()УI I 6yлo:

o pга l l i l зy t ; i в l , t l ш к o -

Гpуnав Кpultuцi.Tpеmiйзлiва _ М. Kальба.4-й - К. Малuй

_
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a) llo pгalr iзyB aTll i пp tlвсстlI з 6 p oйIIy 6 op oть(ly ()УII з a llсPсМoгy
Укpаillськoi I Iацiolraдьlttli Pсвoлкlцii й здo(lyття Укpaillськoi I Iсзале>кlloi .['сpх<aвlt.
(l) Бy'ги яДP()МУкpaillськoi Apмii в Укpaillськiй.[еp>кавi.
Bе ди кa

вiДп tlвiд aл ь lliст ь

зa

I ]! lк O}taI l}lя

ци х

П rlст alloB

Л Я t/ I a

I la

вiйськtlвy PсфсPс|ITyPy Пpoвoдy ()УIl, ruсфoм rштa6yяксlг()в тtlй .lас
(lyв РoмaIl Шyхсвll.I. Bill, paзtlм l]i сBoiМ tштaбoм, oПPaцЬoвyюТЬ ПЛяtl
...(pyх<иll
як
УкpаillсьсTBoPсtlIl'l власltoi вiйськtlвoi cLtЛИ- лсri<-tltiв,
Пpовoдoм OУII.
ких l.Iацitlltaлiстiв''(.Ц,УII)'якиЙ(lув lJа.I.BеP,ц)кеIIий
l} paзy llaсТyllиЛa пiдгtlr' tlвк адo ствоPсltHЯ I|p И Iliмсцьк iй Ap мii
..I laхr.iгадь' ' ..PtrЛяllд' 1
Пiсля p ollв' яlraltllяк y p снiв .[УII,
i
дI ]o x кypсI liв
P o м а l l Ш y х с в l l . I () t B( ) P ц сМ llс Лlllll ( yП ^

) У кp a illсь кoi П oвста llсь кoi
Apмii, тa УГl]P - УPядy УкpailIи, aлс i,I tl.ttlлIot;Пptlвiд ()УII lla piдllих
:.}сM/I,Iх.
JIк 6а.lt,lмtl, lIatli Сшiгllяtl(), l.() Ptlмalt Шyхсвl,l.t, Як к()Мatlдиp
..Ilа х .гir a ль ']
t Iе Л,r шIс сlliвIIp a ц кlt }а r } lJ Bи: .}B( ) Ль .
I l с P ц ] ( ) I ' ( )к y P с l | Я ДУ II
l l } l М P y x o м , a л с 6 y t l iiol.o t lp гa lliз a T ( ) p ( ) М 1 .a IIP оI] lдIIик( ) М .
( ) ьt l гt l д l l i l l i к t l мy lt с IJДa с[ Ься вi,t 1 u lyка тl,t .lлсlliв У П A' якi o|у) KL1 1 |L|
|]
t
lсp
е
i]
ix
lIi
llс
П
(
)
сr
.p
а
ждa
лlt
llих
к y P с l l я x J ] У l I . l -l л я кot lспi1 .lа ц ii, тa ' щt l6
сB()l IrссBдa'.l.aк, щ() piдlta мaтll rl!t ссp()дl,tllt,l'lly)кс (Iaс.I():]MlIll()Ba/I,t
с , l pa l I с ы | a Л И l l a вiть , як ix сиll vи 6 p a т IIа з иBa сT Ьсл. B кох < н oмy p a з i, iх
l}кЛад y ptlз(ly.Цoвy УПA

6yв кOДoсa.rlЬllий.

,Цp1,экul tu Укp а|ttськuх 17ацi o ttа л i с m i в ttа в ut,''кoл i в 3 ав6 cp з dopф i
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Bдaлoсь мeнi вiдrшyкати,IиIIIe60 пo6paтимiв iз .(УH' сcpeд них 37
..Hаxтirаля''' ..Poляндa'',
i:r
6 iз
та l7 не визlrа.Iенi
3 якoгo кyPеtIя- 3aРе.
сстpoванiлиrшпiд .ЦУI-I.
.[вос iз тих 60 6ули:
ГoлoвнийКoмaндиp УПA Poмaн Шyхeви.I- ..TapaсЧyпpинкa'' тa
зaстyпник ГoлoвнoгoкoмaнДиPaУПA BaсидьCидop - ..Шелест'1
Кpiм
ниx, ш.Iсфaми
штa6iв бyло l8 iз..I.Iaхтiraль']
тa 6 iз...{УIl,1
A з pеtшти5 з..I'IaхтiraЛя,,
Ta 4 з..Po.пяlrдa''
6ули стaprilиl{aмидo
..()пецiяльних
3aвдalrь'lpеrштa6yли кypiнllиМи тa сoTеtlнимив УПА.
Кpiм ниx, l l стapшин з ДУГI 6ули стapulИ|IaМИв дивiзii ,,ГaЛv|.IИrla''(УHA).
24-I2-2007I0:]7,Сuпка Bпаduмupo,,Пpuсяzе,,
сутoк' увал<аемьrйt
.(oбpoгoBPerterrи

Paзpеrшитe,вo-пеPBьIх'кaк житeпю ,(oнрцка пo6лагoдopитьBaс за вatшу6opьбy и стoйкoстьt Boпpoс мoй: oпy6ликoвaн ,rи гдe-ни6yдьoфициaпьнo пo,tнЬrйтекст пPисяги' o кoтopoй идёт pеvь в статьe?o6a пи 6ата,Iиollа"Haхтигаль' и .Poпaнд'' пpисягапи oднoвpeмeннo?

Сomня Пiвёeннoi еpуnu !УHу niё чаc niDняmmя укpаi.нcькoеo нацiottальttozo
nPаnoPу в 3ав6еpзdopфi' ПеpuluЙ в tuеpeнзi - майop Свzен Пo6izущuй

_
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28-12-200717:ЗI,
Капь6а
'uPoс]lав
Питaс - Силка Bлaдимиp O ..ПPисяге,,
Beснoю l94l-гo poкy II BeликиЙЗбipoУH сxвaЛЮспoстaнoBy(oPгaнiзyватиi вицrкoлItlвaTи
BЛaсltyвiйськoвy сИIl^У>>.
Biдпoвiдaльнiсть
3a Bик()llalllIя цit:i ПOсTaIIOBи ЛягЛa Hа вiйськoвy

pсфеpентypy

Пpo.

вoдy OУFI, ruефомruтa6yякoг()B ToМy .Iасi6yB PtrманШyxеви.I.Biн
paзoМ зi своiм urта6oм oПPaцЬoByIoTЬ
пЛя}lстBoPеHrIяyкpаiltськиx
вiйськoвихвiддiлiв я к: .[pyжиlI УкpаiнськиxHaцioнaпiстiв(.(УH) пpи
нiмецькiй apмii, як сaмoстiйlIoi <rдиltl,lцi,
i скoptl П()rlaBсявиtшкiл псpшIиxдвox кypеlliв пiд кoдtlвими IIaзBaMи<Ilaхтirаль'' i nPoляllдn.
()pганiзaцiя кyPс}lя' щo oдеp)кав кoдoBy нaзвy uHaхтirаЛь>, пo.IaЛася B квiтlli l94 l p oк y в Кp aк oвi. Ii пеp евoдилa:]дoPy чсllltя Пp oвoдy
OУlI-Баrlдеpи Biйськoва pсфсpснтypa OУII пiд ксpiвltицTBoM сOт. POмallа Шyхсвиvа. Miсцсвa opгalliзaцiйlla сiткa BИсуIЛaIIa
канди,цaтiв.ц<-l
Кpaкoвa, де iх псpсвipялa спецiяЛЬlla кoМiсiя, пoк/IикaIraOУII, i де вoни ПеРсхoдили лiкapcькi trглядиllи. Щoйнo пpoйшoвtши yспiшнo згаДaнi кoмiсii' каIl,ци,цaтaBиcИЛaЛИ нa виrшкiльtlиЙтa6ip дo lloйгaмеpy
llа Шлезькy (нiм. - (]iле:riя).У lloйгaмсpi зopгaнiзoвaIro 3 сoтнi, щo iх
()tIo/IиB
сtlт. Рoмarl Шyхсви.l. I Ia вишкoлi кypiIIь пеpе6yвaв вiд пovaткy
TpaBн я дo l7-г<lчеPBltя l9 4 l-го p oк y .
П еpсдyм o ви ф оp мy вaнllя к y p сlliв 6 y ли тaк i:
Ilа(lopoм i с|lopмyвalIlrям.(УII зaймaсться oУH' Пpoвiдoвi якoi y
пoлiти.lllомy сенсi .ЦУII пiдлягaс, i пеpсд ним зo6oв'я3y€ T Ься ПPИсягtlю. l}aвдaнням .(УI I с:
Бopoть6a ПPoTи Moскви зa Сyвсpеннy УкpaiIlськy.[еpжaвy.
.ЦУl{ складaIoTьпPисягy yкpаillськiй деpжaвi, a не Hiме.I.lинi, i тим
6iльшe, llс Гiтлеpoвi.3гiднo:J циIr,t'lloлiтичниЙ виtшкiл вoякiв бyлe всcTИся B a6сoлютнiй вipностi yкpаitlським пoлiти.lним цЙям.
[УII нс мtl>кебyти кинeниЙ зa нiяких yМoB I{азaxiДний фpoнт пpoти aлiянтiв' a с.ци}toHa пPoTиPoсiЙськиЙ.
.[УH кoмalrдyЮть yкpаiнськi сTaPIши}Iи,нiмeцькi стaPIIIини мaють нaд фopмацiсю тiпьки зaгaльllий нaгпяд' зoкPeмa з виrшкiльнoгo
вiйськoвo-пo6yтoвогo хaPaктеPy.
.ЦУ[I мa<;сBoгo кaпе/IяHa.
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Hе мoжyть мaти мiсця там
нiякi нiмецькi нaцioнaд-сoцiялiстичlli вихoBtlo-Bиruкiпьlti
дoкJIaди й iмпpeзи. Biйськoвa

PефеpентypaПpoвoдy oyH,

кеPМallиЧeМ якoi бyв сoтник
Poмaн Шyхевиv, Мaс пPaвo
lIaдaвaTиPaI{rи.

oчсвиднo,ypядoвi i пap-

тiйнo-пoлiти.lнi кolla I.Iiме.lчини }Iс ЗНaЛИ пoдpo6иць пoгoд)I(eннямi>кПpoвoдoм oУH i фaктиvнo oпoзицiйниMи дo пoлiтики
Гiтлеpa кoЛaми oКB. CпpияЛo циM кoJIаМ тoдi щс й тс, що Р<lзсн(lеpr,
РaiхсляЙтcp i експepт Ilс.цAП y пиTaHнях Схoдy' (i десиrнoвaниЙнa
paliхмilliстpa для схiдниx oкyПoBallих кpaiн), y свoix кoмбillaцiяx lIсpе6yдови Евpoпи МaB y ПPинципiпpихиль}Iy пoстaBy дo iдеi yкpаiнськoi деp>кaвнoсTи,як piвнo >кспpoмoх<нiсть КаIlapiсa на oкyпoBal{их
TePеHaх бyлa нс MaЛa' а вiн сам Trх( МaB пPихи,Iь}lс сTaвЛсtrнядo iдсi
незaлr)к}lиx деp)кaB нa мiсце poсiйськoi iмпеpii.
Pirпy.lим Bopoгoм цiсi кoнцепцii нa тoй uaс6ули Гiтпеp, Гiмлеp, Ге6.
6сльс, Гepiнг та вiйськtlвики Кaflпcпь i Йoдпь, якi в oКB 6ули лиllc caтслiтaми nфюpepao, i iiня oпiнiя 6улa ilrша вiд сTatloBищa вiйськoвих
oпoзицiйних кiп.
Мuкoла Лe6iёь

Oлекса Гасutt

,,l-Iахmilаля''
Piй mpеmьoi сomнi
нuсmumь збpoю

_

Toмyтo, 3a Taких ytr{oB'нeN,to)клив<l6улo yклaдaTи i пiдписyвaтlt
ДoмoвлеHltя, якi в 6iльtшoстi пoлaгoД)кyBа,Iисяyс}ro' Мalottи B:-}аемllе дoвi'pя дo сс6е.
Toмy, кoли змiст пpисяTИ' яKУ
пpивiз з Кpaкoва Лс6сдь 3 пoЛк.
OлькeIloм, не 6yв згiдний iз дoмtlвлсtItlяlvrи'Шyxсви.l з мiсця 3aпP()TестyBaв' щo6 нa тaкиЙзмiст пpисягaти. Лиl:lе кoли OбсpлсндсP 3
()дькеltoм пopозyмiлися iз БaIце-
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3lt{iстy(пPисягa€ т ься нa вipнiсть Hiмeч.
3 пPиBе3еI{oгo
poю, i Уcу||УI|у|
чинi i Фюpepoвi Гiтлepy",тa нa це мiсцe пoстaBилищo: nДyЕI скпaдar
тa пiспя тoгo' щe й, як Бaнденa вipнiсть yкpaiнськй деpx<aвii>,
rпPИcЯry
скJIaBпPисягy спPaB,IeHaхтiraль
тoдi
кypiнь
pa пiдтвеpпивцe Ле6eдю,
нoгo змiстр якy пpовiв кaпелaнкyPеня oдP. IBaн финьoх.
25-04-200812:26,TалtаpаPeуmа
*Haхтiraль'?
a Baм o6oв'язкoвoтpе6a6улoitтп у
Cкaя<iть,

Чп6улll ще вapiaнти, щo6 нaвнитися вiйськoвoгo дoсвiду ДпямaЙ6утньoi укpaiнськoi apмii?

2I-09-200820:31,МupoспавКальба
..Haхтiraль''?
Чи llам o6oв'язкoвoтpe6a 6улo Йти y
B l{aхтitaль ми не йrшли'llaс як.I,lенiв oУH, якi пPисягaлисьнa вipнiсть Укpaiнi тa opгatliзaцii, якa

згiдlto

iз псptшolo Torlкoю

дскaлo-

..3дo6yпеш
Укpaiнськy .Цеp>кaгy
вy a6o 3ги}Iсlшy 6opoть6i зa неi'', ()pгaнiзaцiя пpизI{arlyBаЛa' 3 rloгo
ми 6ули llaдзви.Iaйllo вpaдyвaнi тa
гopпi, шo сaМс Mи 6упи тими пcp||1ИIlуI'якi мaли взяти з6poю в pyки, тa iти в 6iй зa Biльlly Укpaiнy.

07-12-2007I3:30'Сhеstnut
Bепьмиrшaнoвний пaнe Миpoс,taвe' чи нe Dtoгпl' 6 Bи poзкaзати
дoкпаднirше, як сalrtе пpoхoдив вiдпoчиlloк ДУH y Львoвi, ,це стoяB
.Haхтiraль", чllм зaймaлися в
цей нaс
йoгo 6iйцi, чи Baм бyлo щoсь вiдoмo
пpo пoзстpiпи пoлякiв, щo iх vинипи
y Львoвi тoдi нiмцi? Чи хтoсь iз 6iйцiв
6paв yпaсть y впiзнаннi пюдeй, зaмoPtoвartих

HкBс

Пoчeuп oаPmа 6iля nopmpemу
Сmеnана Банёepu

пePеt зa,Iиrrrеrt-

ням Львoва Pа,цянськoю впaдoю?

19-

09-02-2008I8:28,
МupoславКальба
Biдп<lвiдь
Сhсstnut-y

пpo псpс6yвalllrяHaxтiгaлюy Львoвi
I{arш Кypiнь "IlaxтiraЛЬ))вpaз iз l-tшим
бpaндell6yp3ЬкиМ6aт а л ьй o н o м
Tpеmя сomня

.,Ilахmilаля,,

в noхoёi на СхiD

пiд кoмаll-

дyвaнняМФ. B. Г.,як

ПеpсдHя oxopонa I-шоi
I.ipськoi дивiзii, зaTPиMaЛися в lriч з 29 нa 30 vеpвня зa кiлькa кiлo.
метpiв пеPeД дьвiвським леToBищeM.Taм rIaшi сoтнi oдepхсaли6oЙoвi
3aBдaltHя пo:зaймaти вaжливi ПyIIкTи в мiстi: paдioстанцilо, елeктpo.
стaнцiю, зaлiзниvнy сTaнцiю, цитaдепю i т.iн.
3бipним ПyIIкToМ для <Haхтitaля>>6улa п/Ioща Св.Iopa дo якoгo
(IePвня l94l poкy o гoд. 4:30
увiЙlltли ми 30
Paнкy. Tyт пiспя зBoPyЦIливoi зyстpi.li iз пpисyTHИNIИ ЛIo.цЬIr,tи'
Ta пiсля 6лaгoслoвeння МитPoпoЛитoМ A. Шсптицьким,6iля гoдиItи l0:30 pозiйrш/IисЬпo мiсцях
сBoгo пPизнaчe}Iня.
Чaстинa пepruoi сoтнi зaйнялa paдioстaнцiю тa пiшли rla By,IицЮ
Лoнцькoгo i Пелчинськy пиJIЬнyвa.IIи
TюPеМ' пpyгa iтpeтя сoтlli пitцпи
нa 3aмapстинiв де o6сaдипи тюPМy i газiвню.
Hастyпнoгo дня, l-гo I!у|ПLIЯ,
пpиЙlлли дo Львoвa iнrшi .laстини нiмецькoi apмii тa пoлiцii, якi пеpe6paли лiсля нaс зaйнятi нaMи o6'€ к ти,
a }Iaс пеPепpoвatИIIlll нa п,Ioщy Pинoк. Bвiйrцли Ми I{аPиIIкoBy пЛoщy
сoт}Iя 3a сoт}Iею з пiснею нa yстaх, a плoщa 6yпa випoвнеI{a нaPoдotvt.
I]е бyв нaдзвинaйнo зBoPyцI,Iивий мoмeнт' кoЛи люди зi с/IьoзaМи
Paдoсти стaвa/Iи нa кoлiнa i вгoдoс ДЯKуBaПИBсeвиrшньoМy3a BPятyBaн.rхньoгo
ня
)KИTTЯ.Hapoд вiтaв нaс квiтaми, o6iймaми тa пoцiлyнками,
як свo.iх спaсителiв тa нaйдopoх<чих синiв.
Taм сoт.P.ШyхеBич пiдчaс з6ipки пoдаB HaМ сyBoPий llакaз: ..fIс 6сpiть нi.lисi кPoBи нa свoi PУкИ,',< }Iе дoпyск aЙтecя нiякиx :зпoчинiв .lи
..нe
пiMсти>, як piвнoх<;
викoнyйтс жадниx накaзiв нiмцiв, a /IиlIiенaIIIихкoMаllдиpiв'1 A йoго нaказ llaс yсiх зo6oв'язyвaв!
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Пpoгoлotше}lollaМ' щo йдемo I{а..двoти)кrIeBИiI
вiдпovинoк,,,тa пеpIIlий ти>кдеllь вiдпo.IивaTиIvrеМo
y Львoвi. Рoзмiстипи нaс в гoтeлi tla
poзi вyпиць Сикстyськoi i Кoстюtшкa,aпе 6iльtшiсть - y 4.тiй нiмeцькiй
Гiмнaзii. Багaто 3 нaс Мa,Io }Iaгoдyзyстpiтися 3 Pi.цниМи.
Чималo з нaс стpivaдo зllaйсrмиx - rшкiльних тoвapишiB чи ПpияTелiв, а тi якi 6ули пеprший paз y Львoвi, orлядaли йогo цсpквИ, fla|l,ЯTlлики, 6удинки, паPки. Tсlж .laс наtшoi вiдпyстки пPoМинyB y Львoвi
ty)кr скoPo, i вх<с7 -ro липllя ypaнцi ми зi Львoвa ви.txaлидo Tepнoпoля. Пoдaю пOllи)кtIедещo iз poзпoвiдей.цекiлькoх (сoДoвeйкiB) пPo iх-

нс пеpе6yвання
y Львoвi.

Cтепаll Кoтслсць: ...Ha дpуrиЙ день пo пpиiздi дo Львoвa пoспirпив
я дo TIopМи <Бpигiдки>, щo6и тaм 6yти свiдкoм мaкa6pи.Iниx сцсH,
.,.rlуНarIИTyт Poзпatlливi pидaнllя i гoлoсillllя lкilloк, мaтсpiв i дiтсй,
якi poзtшyкуBaIIуIсвoiх нaйpiднitпиx сеPед сoTe}Iьпoнiвeчених тiл -жеPтB недtoдськoi )кoPстoкoсти Мoскoвськиx катiв. Я тoдi 6ув пepшиЙ
pаз y Львoвi. Paзом iз дpyзями oгЛя,цаBцс нaПIeдoPoгe мiстo. Були ми
в сoбopi сBяToгo Юpa, нa плoщi Coкoлa-Батькa, нa Пiдзaм.Ii, нa Bисoкiй Гopi' y CтpийськoМy пaPкy' y Boпoськiй цеpквi;6yлo щo oглядaти i
(IиМ дивyвaтись, 6упo 3a
щo пo,Iю6ити цю нaЦIy сTo,Iицю.
Кoсть TaлaIrvyк: ...сoтник P. Шyхевин взяв дpyгий piй l-oi сoтнi, B
якoмy бyв i я, i ми пitшли дo TIoPIvlинa Лoнцького, щo6 вдсP)кaTи Taм
Пopяtoк' де бyлo 6aгaтo пoМoPдoBaних в'язнiв, мilк якими сoТник Poзпiзнaв свoгo зaмoPдoBaнoгo мoIIoдIшoгo6paтa Юpка. Mи щиpo спiвЧуBaIIуIсoтникoвi в йoгo BеJIикoмy гopi. Taм ми пеpебyли to пoлyдня.
oпiвднi нас зaмiненo i пepeвeзенo дo oxopoни вiйськoвих склaдiв y
н o вiй дiл ь н и ц i Львoвa.
Aнтiн Фeдeнишин: ...У недiлю Moя сoтня yвiйrшлa дo Пpeo6paженськoi цePкви нa Спy>кбy Бo>кy,мaPIшyIoчи Pyськoю ByJIицeю зi спiвoм. 3нoвy Мaси нaPoду вiтaли нaс спoнTaннo квiтaми, o6iймaми тa
пoцiлyнками. Бyв я тaкoх( нa пoхoPoнi Юpкa - 6paтa Poмaнa Шyxeви.la. Пpисyтнiми 6упи мaЙ>кевсi дpyзi з <Coлoвейкa) Tа мaсa нaPoД}... Пiд чaс lrацIoгo пoбyтy y Львoвi, пiспя тoгo як тlpиЙlllли вх<еiнtпi
вiйськoвi ЧacTИ|IИi пеpе6paли пiсдя Ilaс зaйнятi нами o6'скти, Ми Мaли тoдi вiльниir чaс дпя се6е;6o >кцe бyлo нaшe дoзвiпля пiсля двoТижrlсBoгo нaЦIoгo пoхoдy в пepшiй лiнii. Бaгaтo xTo 3 нaЦIиx вiдtпyкaв
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Лю6их сBo€ м y сePцю, чи знaхoдиB сoбi нoвих знaйoмих, i тoй vaс пеpсбyвaння y Львoвi Mи llaМaгa,ПисяпPoвесTи якнaЙпpисмнitше. Шyxевин
tу|BИBсЯ кpiзь пaльцi нa наrшi кaBa,IePсЬкi ескaпaди. Haс paдo львiв'я}Iи зaпPorшyвaли дo свoiх пpивaтних пoмeшIкaнь i щедPo ToсTИIIL|.

I5-I I -200709:20,
Дonumлuвuй

.Haхтiraль, i в6ивства
евpeiв y IIьвoвi, пипень 4l
Чaс вiд чaсу пуrraють зBинyвaчeння Hахтira,Iю у тoмy' щo йoгo 6iйцi
6paпttучaсть в aнтиевpeйських aкцiях y липшi 4l p.
Чu 6улп Bи y Львoвi y тoй нaс? Пpoкoмeнтyйте тaкi звинувaчeння - як
oчeвrrtець тих пoдiй (якщo Bп6улll y Львoвi, звiснo). Чи вiдoмi Baм якiсь
пePeкoнлиBi дoкази rra кoPистЬ тiсi a6o iнlшoi веpсii тих пoдiй? ,[якyюl

19-1l-200722:2l,МupoспавКапьба
Питaс:loпитпивий пpo ..Haхтira.пь..
i в6ивствaсвpеiвy Львoвi
Taк.У тoйчaс я6уву Львoвi.Унoчi22-2Знepвня
нaЦIкyPiHьпеpейЦIoвсoBrTськийкop,Цoнв oкoпицiPaдимна.Кypiнь нaЦIPaзoМз l -tшим
Бpанден6yp3ьким6aтaльйoнoмпPи,IyчеHoдo l-шoi Гipськoi дивiзii.
3aвдaннянaше 6yпo oхoPoняTиТy диBiзiю в Тiмaprшiнa Львiв. Pаннiм
Paнкoм 30 vepвня l94l poкy нarшкypiнь <llaxтiraдьnyвiйшoв дo Львoвa.3a нaкaзoмзaЙнялими eлeктpiвню- гaзiвню- 3aлiзни.rий.{вipець
- paдioстalIцiю- тюpми й iнrшio6'екти.
..Haхтiraпя''
Пo6yт
y Львoвi. .['oЛьвoвa InИBсTуПИIIиo гoд. 5 paнкy 30 vepвня, a Львiв IaIIуIШIИIIуI
7-ro лилня в дopoзi .lepeз Tеpнoпiль
B
Tеpнoloпi
6ули
дo фимaпoвa.
двa днi, 4 в фимaлoвi, i тoдi зHoByнa
фpoнт,нa стaPy нaЦIyПoзицiю.3мiнювaти.цaтне смiсмo.
3 пpихoдoм дo Львoвa oдeP)кaлими oднoти)кневyвiдпyсткy. oдеp}кaIIИNIИTyт сyBoPий нaказ сoт. P. Шyхевина, не Bикoнyвaти нiяких
нaкaзiвнiмцiв,а ЛиIIIенaкaзинaЦIихкoмaндиpiв.Мaючи стiльки вiльнoгo чaсy' y кoх(lloгo з нaс 6yлo 6aжaння вiдвiдaтиPoдинy. Пiшoв стpiлeць 3 l-oi сoтнi Baсиль,poдинi якoгo )ки,Iинeдa,IекoЛьвoвa Дo шyхeBичa 3 ПPoхaн}Iям'дaTи йoмy Дoзвiл xoч IIa кiлька гotиtl вiдвiдaти
Poдинy' Шyхeвин гoстPo..3i6paв''йoгo:..Щo ви, хoчеTеменi пopoзхoДИTИсЬпo сe.пilх'як y l9l8-мy poцi?'' Пiсля тaкoi вiдпoвiдi нiхтo вжe
Ite Мaв вiдвaги пPoсиTи дoзBo,Iyнa вiдвiдинИ poДИHИ.To>кцей цiлиЙ
тих(деl{ь N|у||,лaIIу|викЛючнo

tJIя нaЦIoгo вiдпoнинкy.

_
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3 пoчaткoм вiЙttи в нiмецькoмy вiйськy щe бyв пoPядoк. Cкiльки
чaсy Bи 6ули в пеprшiйфpoнтoвiйлiнii. стiльки oпiсля дiстaвaпинaсy
lla вiдпovинoк. Tак 6yлo i y IIaшIoIvty
дaЛьЦIoмyпoхoдi.Як пepeйlшлими
З6pyн 6iля фимaлoBa B пoхoдiдo Biнницi,6ули ми двa тих<нiy фPoнтoвiй лiнii, з вiДтaмпirцпинa 2 тижнi нa вiдпoнинoкдo Юзвинa.
Teпеp пPo сoв€ т ськi вигадки щoдo пePе6yвaння uHaхтiraпя>y
Львoвi.
У Львoвi пepeGyвaли ми ЦiлиЙ Тиждень яaсy. Я стBeP.цжyю,щo
пPoтягotlтoгo чaсy,y Львoвi Hе BпaBaнi oдин пoстpiл,вчинeнийчле.
кyPеHя <Haхтiraль>'чи тo з кpiсa чи пiстoлi. 3a цей чaс не
нoм }IaшIoгo
пoвi6aчив я aнi oдtloгoTPyпa нa вyпицi,aнi кaплi кPoви' нi >каднoгo
lшенoгoтPyпa нa лiхтapнi,пPo щo Taк oбиЛЬHoпiзнiшe Po3ПисyBaлись
зaпpяlкенiдo тoгo <нayкoвцiтa iстopики>.
Bже пiд кiнець вйни oднiсю iз зaсaд внyтpilшньoi пoлiтики сPсP
6yлo звеpнення вiстpя нa yкpaiнських нaцioнaпiстiв..(ля викoнaння
цьoгo зaBдaнHяпoкликaнo гoлoвнo свpейських iстopикiв, тaких як:
Ф. Фpiлмaн зi Львoвa, P. Aвеpбах з Baprшaви,C. Кpaковскi з Лoдзi,
Е. Пpyсa, Й. Biлнypа, A. Кopмalla C. Пoпiщyкa й illtшиx.Taк пoвстaли
пpoтиyкpaiнськiлегенд'и(Днi Петлюpи)зaпpaвпeнiевpейськoюМaPтиpoлогiннoюмiфoлoгiсю.Пoпицi B книгaPнях пoчaли Bгинaтисьпiд книгаI\{и'зaпoBне}tимипpoтиyкpaiнськими6здypами (дуPницями Ped,).
3гiднo iз 6iльrшiстютиx iстopикiв - гoдoкoст 6'000.000евpeiв пorlaвсяпсPПIoгoти)к}Iяв мiсяцi липнi l94l poкy y Львoвi,згiднo iз пpoкЛaмaцiеtо,пpийнятoю aмеPиканськимсенaтoм 23 квiтня l983 poкy
(внeсeнoсенaтoPoмCliarborn Perсy)
Пoгляньмoяк в тoмy насi poздмyхyBaнoцi звинyвaнення.
У мiсяцi тpaвнi |942 poку y BаprшaвieвpеЙськиitBUND y свoйoмy звiтi для Лotlдoнa в спpaвi пеpеслiдyвaньжидiв ствePд)кy€ ' щo (y
Львoвi зaмoPtoвaнo30.000евpеiв.Haпpикiнцi |942 poкy >кiнкaПpези,цe}IТa
3CA Еlсonora Roosvеlt i пpoф. Albert Еinstеin y кни>кцiпiд зaгoЛoBкolvl"Thе Blaсk Book of Polish Iеwryn ствеPдиЛинa письмi, щo в
тoмy uaсi y Львoвi зaмoPдoBaнo50.000свpеiв.
B aнглiйськoмyпaP,Iямeнтil5 гPyдHя|942poкy мiнiстp Biйськoвиx
Кoцrтiв i Гoспoдаpкикня3ь Sеlborn ствеP,циB'щo y Львoвi бyпo 6лизькo 400.000)кePTB.
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Як 6ачимo,чисЛoсвpейськиxжePтB3 кo)книмдt{емPoсЛoдo ней.
мoвipних poзмipiв. Писaки HaсTPaшIиЛись'
щo скoPo взaгaлiне сTaнe
свpeiв нa свiтi. .[aвaй, IвaHе,нaзaд!Числo жеPтв пoча,IoзIYtенцIyBaтись. I тaк:
У сiчнi 1945 poкy в Женeвi J.Silberstеin,
як 6езпoсеpеднiйсвiдoк,
МoBoЮ
oписaв
Мyчeницькy
смePть
l5.000евpeiв.У Лoдзi
фpaнцyзькoю
(Пoпьща) l946 poкy бeзпoсеpeднiйсвiдoк,iстopик Dr. Filip Friedmаn,
oписaBсМePтЬ7.000свpeiв'У Сpуcaпимi l990 Poкy BидaнoчoтиPиToMoBy( Еnсyklopеdiaof thе Holoсaust']в якiй стBеPд)кy€ т Ься,щo yкpaiнцi з oкoлиннихсiл, викoPистoвyюнинo>кiтa сoкиPи' в липнi l94l poкy
в чaсi <.(нiв ПетлюPИ>у Львoвi BимoPдyBaЛи2.000
евpeiв.У Baprшавi
l993 poкy Bиtaнo кни)ккy пiд зaгoлoвкoмoDziеjew zarysiе'',
нaписaнy
iстopикoм Lеszkеm Podhorесkim, якиЙстBеPдиB,щo 2 липня l94l poкy yкpaiнцi poзстpiлялизa мiстoм гPyпy (пpи6пизнol00 voлoвiк) кoмyнiстiв.
I цiкaвo, щo дoтeпeP не
знайдeнo щe aнi oднoi мo.
tилиiз тaкoю кЙькiстю тисяч пolvtopдoBaних y пеPlлиЙ ти>кдeнь eвpeiв. Bapтo
6 6у пo 3aстaнoвитися piвнo
)к нaд тим' чoмy неIvtа€ 3нимoк зi Львoвa тoгo нaсy?
I для voгo нiхтo пpo цe не

Biдпoвiдaю: 6o нiмцi HaПarotИIlуIсBoю пeкeлЬнy мaIIIи}Iyтoдi, кoли
BпaцIтyвa,Iи
сBo€ tеPх(aвнеyпpaвпiHня,BстaнoвипиRнеpaл-Гy6еpнaТoPствo в Гaпичинi, зpo6ипи Янiвський кo}lцeнтPaк.Aлe ми тoдi6ули
B)кr дaпекo вiд Львoвa, a пoтiм чеPе3 HarшпPoтeст нiмцi взaгaпi poзфopмyвaпиnHaхтirальo.
У мeне дy)кe6aгaтo фaктiв i дoкyмeнтiB нa oпPoкидyвaнt{яyсiх нaтoмy питaЙтe,- Paдo пoдiлюся 3 вaми.
кпепiв нa нaс' <нaхтiraльцiв>,
29-09-2008 12:22'Mаpiйка
Шанoвний пaне! Я хoчу.цoстe}reннoзlIати вiдпoвiдi нa нaстyпнi питaння. l) Чи мo)l(нa 6улo 6удь-яки}r чинoм вiдвeсти poзстpiл пoпьських пPoфесopiв Ta € в Peiв у Львoвi? Якпм6упo став,lеttltя,цoцих rr(.lхJIиBиxпoдiй з
6oку пьвiвськoi гpoмaди? .(якylo зa вi'цпoвi,ць.

1I:56,МupoславKапь6а
5-10-2008
тa евpеiвy Львoвi
Чи мoжнa6yлoвiдвеpнyтиPoзстPiлипpoфeсopiв

Пiд нaс HаlIIoгo тижнeвoгo пo6yтy y Львoвi не чy,Iи ми пPo )кoднi poстpiли пo,Iьських пpoфесopiв ни свpеiв, тa нe 6aчили тpyпiв пoвitшениx нa 6aпкoнaх, чуt яKу1|4vI
бyли встепенi вyпицi, пpo якi пiсля
l948 p. тaк o6ильнo Poзписyвaлaсь сoвeтськa пPесa тa ixнi сaтепiти.
Taкi вчинки 6упи зaбopoнeнi Boякalvt apмii, зa якi вiдпoвЦaпoсЬ пеpед вiйськoвиIr,t пo,IеBим сyдoм. .[oкyмeнтa,rьнo дaBнo дoBеденo' щo
poзстpiли чI/II|9|I||/|
спeцiяпьнi aйнзaцкoмaнди C.Ц, якi не мaпи нiчoгo
спйьнoгo з apмiсю, iмaпи пiдпopядкyBaн}Iя Гiммлepy.

згaдyс?Пpимipoм,збepе|ЛI/Icя lI|ИN|ки з пoвirшeних

rrTексm КГБ npo nidеomoвкусвiDкiвnPomu
..Hахmitаnя''

_
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y Львoвi 12 члeнiв ЮденPaтy'y вiдплaтy зa зa6иття
€ B Peями дBoх нiмeцьких
пoлiцистiв.Aпe дo сЬoгoднi нiхтo не вiднaйrшoвхoч
6и oдну 3нимкy iз стiлькoх
TуIсЯЧевpeiв, в6итихy пePlllиЙ ти>кдeнь пepe6yвaння
нiмцiв y Львoвi? чoМy?

Tексmnoaidoлtлeння
oУH npo cnpo6уeimлepiвцioсnPoвo,суваmu
укpаiнцiв
на eвpeЙськinorPo,,|umа peкoмeнdацiяlлeнам oУH не сnpuяmu нiмeцькu*l
npoвoкацiям. loкумeнm з6epiecяo apхiвi КГБ.

_

25-

.(oкyмeнтiв якi спpoстoByють вигaдaнi Мoсквorо зBинyBaчення
..Ilaхтiraдя''
y ц'* в6ивствах с 6aгaтo. Мo>кнa6 пиcaти цiлy кни>ккy
пPo I{их.Пoстapaюсь Baм пoДaтидeякi з них в Дyжe стиcлiЙ i зpoзy..зBiT''
мiлiй фopмi. Haйвax<ливirшим
3 них yвa)кaю
т. зв. llaдзвичaЙнoi деp>кaвнoi
кoмiсii пoкликaнoiyPядoМ ССP для PoзкPитTя3,Ioчиltiв, вvинeниxy Львoвi й oкoпицях.
,,ИЗBecTИя,,
У мoскoвськiй газетi
23 rpудня |944 poку цей звiт пpo
псptшiднi нiмецькoi oкyпацii 6yв oпy6лiкoвaний.Ух<e30 rpулня |944
poкy ueй дoкyмe}ITaнглiйськoю мoBoю з'явився y ..Coвст Bop Hьюз''
y Лoндoнi.Biн 6yв пpеду з. |947,Bиtaнoмy сoBсТсЬкимПoсo/IьсTBoм
cтaвлeниЙМiх<наpoднoмyBiйськoвoмy Tpи6yнaлoвi в Hюpн6еpзi, як
o6винyвavyвaпьниЙмaтepiялдoкaзiв нiмeцькиxзлoчинiв.B тoмy o6BинyвaчеIlIliпеprшийPaз пoяBи/Iaсязгaдкa пpо в6ивствa пpофссopiв
i свpеiв y Львoвi yкpaiнським ..Hахтiraпем''.
I як 6аvимo,щo й дo сьoгoднi вopoги наrшoiне3aлeжнoстiцим сфa6pикoвaниM..мiтoм''сТaPaються IIocИII|tтИ
aнтиyкpaiнськy oпiнilo в свiтi, oчoPниBЦIи6opoтьбy
yкPalHськoгoнaPoдyтoгo чaсy.
oднaк Hюpн6epзькийсy.Цтaки Poзt/IядaB
спPaByP03стpiлiвПoЛЬськиx пpoфeсopiвy Львoвi.Toчнo пoдaнiдoкyМеrrтиiз тoгo пPoцесy6yли oпy6лiкoвaнiв Coвrтськoмy Сoюзi в 6aгaтьoxтoм.lx.У тpетьoмy
тoмi ( ст,43-45) вмiщенo дoкпaднi pепopта>кi
з пoдpo6ицями пpo цi
poзстpiли. Taм нaписaнo:..У)кепePеt зilхoп,Iен}lямЛьвoвa fестaпiвськi вiддйи (не..Haхтiгaпь''!- М.К.) зa нaказoм нiмeцькoгoуPЯЦУМaЛИ
склaдeнi списки з пpiзвищaми BчеtIих'якi мaпи 6yти лiквiдoванi''.Hа
цьoь{yпpoцесi нiхтo не TBePдив,щo 3а тi злoчини вiдпoвiдaпьниЙ 6a..Haхтiraпь''.
тальйoн
Caм сoветськийпpoкyPoP y сBorмy Pезюмe вiдпoвiдaльнiстьзa тi
зЛoчиHи BизнaчиBтaк: ..фyпy пpoфесopiв аPеlliТoвaнo3a спискoм'
який 6ув склaдений HaпePед3a нaкaзoм нiмeцькoгo уPЯДу,,.
Ha пiдстaвi спискa пolvroPдoвa}Iих
33-oх пpoфесopiв|941,-муPoцi y Львoвi, пoдaнoгoy..Coвст Bop HIoвз''y мiстi Bpoцлaвi (дo якoгo пepeiхaпo6aгaтo
пoлякiвзi Львoвa)пoсТaBлeHo
пaм'ятниктим 33-oм )кePTBaм.
Hа звopoтнй стiнi цьoгo пaм'ятникaвикap6yвaнiпpiзвищaй iменaтих 33-ox
пoмoPдoBaнихпpoфeсopiв.Пpoф. Aлпсpгaнд впиcaниЙтaм як |-tllиil,
a Чopткoвepяк 6-тиЙ згoPи. Bиднo, щo вoни пiсля смepтi вoскpесли,
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Ta IaIIИ|ьIИIIи
пo сoбi в poцi |942-му o6шиpнi зiзнaння зi львiвських
пoдiй з poкy l94l-гo. Як дoкaзaнo,щo тi двoе львiвськихпpoфeсopiв,
..пoмopДyвaти''
нaxтi.raлЬцi,нe 6ули зaмoPДoвaнi,як piвяких мa,Iи 6
нo х<,нiкoпи не 6упи aperштoвaнi.Чopткoвep пPaцIoBaвдпя львiвськoi
х<идiвськoiпoлiцii (opднyнr.Цiнст) i для ЮдeнPaтy.Пpoфесop Aппеpтa не пoгotиBся oчo,Iити
гaнд вiдмoвився вiд спiвпpaцi з гiтлepiвцяIvtи
пoлoвинi
|942-ro Poкy 3aписЮденpaт.Чopткoвepзa,IиlIIиBпo сo6i в
ник' як piвнo lк i пpoф. Aлпеpгaнд нaписaB тoчний o6uмpниЙ звiт iз
пePtrlихBoсЬми мiсяцiв гiтлepiвськoiокyпaцii Львoвa.
Biдoмo тaкoж' щo зaaPеЦIтoвaнoвiсiм пpoфесoPiB3 tPуIIуl,якaвлiткy 1940poкy вiдвiдyBa,IaМoсквy. I влaснетi, якi хoн тpilшки 6ули пpичетt{иIl,tи
,цoсoB€ т ськo-пo,Iьськoi спiвпpaцi, пеplшi пirлли Ha 3нищeння. Tа нaйвarкпивilшoюпpининoю, yвax(aюте, щo 3 пPихoдoll,tнiмцiв
..всхoдмaнiфест-пPoтестпPoти oкyпaцii
в Гaлиvинy пo,Iяки BИДaIIvl
нiх кpeсyф,',як чaстини пoльськoi деP)кaBи,чoгo вoни нe зpo6или пpи
6oльшeвицькiйoкyпaцii,i всiх тих, якi цей мaнiфeстпiдписaпи,нiмцi
poзстpiляпи.
oбстaвинy не згaдyr нiхтo aнi
Цiкaвo, чoмy пPo тaкy ty)ке Ba)I(,rивy
з советiв aнi з пoлякiв?.(еpжaтьy свoiх аpxiвaх пiд зaмкoм яK BеIIИK9|Й
секPеT.
oцe вaм цIиPllIе вияснe}Iняпoдiй нaвкo,Io PoзстPЙiв. 3aпoбiгти
poзстpiпaм Ivtoжнa6yлo, ствopюючи систеМy свiтoвoi бeзпеки, якa 6
стPимa,Ia Гiтпеpa i Cтaпiнa to BимoPдoByBaннялюдей зa iх пpиveтнiсть дo пeвнoi нaцioнa,Iьнoстiчи мaйнoвoгo стaнy' a6o зa пoлiтичнi
пеPекoнaння.Taкoгoми не маемo й дoсi, свiт не бyв y стaнi стPимaти
мaсoBaнiв6ивствaцивiльних пюдей нa Бaлканaх,в Чечнi vи .{apфyPi. Щo )I(Дo сTaв,Iенняльвiвськoi гpoмaди дo нiмeцьких PoзстPiЛiв,To
lшoквiд вiдкpитиx 6oльшeвицькиxтюPем i знaчнo
тoдi львiв'яHИ МaIIу|
6iльшe o6гoвopювaJlи)кilхи, якi тaм пo6aчили. A пpo PoзстPiЛи пPoфeсopiв пoчaJIи6aгaтo гoBoPити вжe пiзнitше,i нa пiдстaвi спoгaдiв,
пpo якi я писaBBище.
23-12-20072I:20,Мupoслав Каль6а
пeplшiднi нiмцiв y Львoвi
iстopiя
пy6пiкaцiй
пpo
.[,oдaткoвo:
Пpo нaш пo6yт y Львoвi чеPBeнь- липеtIьl941 poкy я y)кeзгaдyвaв
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пoпеPeдtlьo.Cьoгoднi пotaм xo.la 6 декiлькa пpиклaдiв, щo6и .lитан
сaм дiйшroвпPaBдивoгoBиснoBкyсToсoвнoПPичстнoсTillaхтиraльцiв
дo в6ивствсвpeiв в тolt{yvaсi y Львoвi:
У вiднaйдснoмyзвiтi пpoфесopамi>кнаpoднoгo
пPaвa Д-pa Мopiцa AллеpгaнДa,якиЙ вiн пеpедaвпoЛьсЬкoмyпiдпiллю пPo BиПaдкиy
Львoвi 3aчaс вiд 30 чеpB}lяl94l poкy пo l-гo 6epезllя|942 poку i якиЙ
Мo)кнa вBa)кaти зa llaй6iльtш кoмпeтенТIlий,

чц1"."о,

щo 1-гo ЛИПHЯ

l94l poкy в часi пpoтиевpейських poзpyхiв y Львoвi, нiмцi зrryщaлися llaд сBPеями' aле вiн ltiчoгo не нaписaв xoчa 6 пpo кЙькa в6ивств,
rtaписaB пиlll' щo' <3д'aCTься))'
зa6или oднy oсoбy.3гiдlro зi звiтoм д-pa
Aллеpгaндa пpoтиевpейськi вистyпиIr липня l94l poкy тpивaпикiлькa гoдин' i зaкiнчидися о гoдиlli тpeтiй пiсля пoпy,Цня.Псprпoтвip цьoгo звiтy дoтeпеP ще неoпy6лiкoвaний i з6сpiгaеться в € в pейськoмy Iнcтитутi y Bapшaвi.
Пpигaдaймo сo6i ще пPo т.38. (щoденник Aнlrи Фpaнкo. Пpo ньoгo 3гaДaJIикoPoткo i зaмoвкпи. Alrнa Фparlк, це Янкa Гerшепес,toчкa
гO,Ioвнoгo Pсдaктopa свpейськoi щoдeнlloi львiвськоi гaзeти oХвiляo,
B сBo€ м y мемyapi toкпaд}ro oписy€ пеpu.rий Tи)кдень oкyпaцii Львoвa. Пише B ньoМy' щo yкpaiнцi, якi пo6иттям пoгaняли свpеiв дo ПРaцi, скaзaли дo tIеi:oA ти, мaла, втiкaй дo дolvly). Bиглядас, щo Boни нe
.lх
6ули aж Taкими piзyнaми, як
мaпюють' нe запхaIIи iй lloжa в плeчi,
нaвiть не скa3али iй згipдпивo - (вoн' Tу|'>KИtoBИнo>.Бiгaючи B Toмy
.laсi вyлицями Львoвa, 6aчилa Янкa тися.li тpyпiв yкpaiнцiв,
ПoI{oPtoвaних пo B'я3ницях yтiкaюними вiддiлaми HКBД. Янкa не 6aчилa
piзнi свpеiв. Чи мoх<нaмaти сyмнiBи y пPaвдивoстi писaнь l3 лiтньoi

Дитини?

Пoгляньмo piвнolк нa та€ м }le звiдoмлellя Poвeцькoгo - кoмallдиpa AК з 15 ссpпня l94l poкy дo пoпЬськoгo ypядy в Лollдoнi, B Якoмy
TBePдиTь, щo <пo пpихoдi нiмцiв дo Львoвa в6ивств свpеiв не 6yлoo.
Мaйop <Biтep-(€ в ген Бepеrкllяк), кoмallдиP сoBсTських poзвiдникiв,
яких Чсpвoнa apмiя ЗaIIуI|rrИIIa
в oкyпoвaнoмy Львoвi, звiтyвaв, щo
n6aндePiвцi вжe 22 чеPB}Iя l94l poкy стpiляли 3 пиBниць i
дaхiв дo
чеPBoнoaPмiйцiв i цивiльних пюдeй>; йoгo гpyпa piвнo>к Ilе 3ayBa)киЛa
<.(нiв Пeтпюpиu чи MaсoBих в6ивств свpеiв.
Iloдelrний Бюдетeнь € в pейськoi Tелегpaфнoi Aгеllцii в Hью-Йоp-
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IIa (пPoтиyкpаiнiзм>
кy B,Iистoпaдi l94l Poкy' кoли llе бyлo щe <мo,ци>
aнi нa (гo.пoкoст)' пoвiдoмляв зi Львoвa, щo: <He зBеPтaючи yBaги нa
пiд'юркyвalltlя yкpaiнцiв oкyпaцйнoю вJIaдoю пPoти свpeiв, yкpaiнськe кеpiвництвo в Гaличинi спiвпpaцюe з мiсцeвими свpейськими
ксpiвникaмИ,3 ЯКуIMуIвrкe 6aгaтo poкiв спiвпPaцювaли пiД пoпьським
Pe)киIvroм.Мiсцевi yкpaiнцi, яким дoвipeнo цивiльнy aдмiнiстpaцiю,
викaзyютЬ Bелике зpoзyмiння свpейськoмy стaнoвищy, Ta нail{aгaютьtvto)кyть>.Hс 6yв цс якийсь пooдинoкий
ся yлeгшити lм )киття' ЯK I|IД|JI
Bипaдoк. У чaсi вiд l -гo IIуIПI.IЯ
дo кiнця l941 poкy 6юлетень вiсiм paзiв
пPo
в Гaпичинi й Укpaiнi yстами свotх
iнфopмaцiю
стaнoвище
дotloсиB
ЦIтaTrI}LкTa п03aЦIтaт}IихкoPeспolt,цеrlтiв.
Hе тpе6a 6утиicтopикoм, а6и з Пoдa}Iихдoкyмeнтiв дiйти виснoвкy, щo MaсМo дo дiлa IIе 3 пPaв.цивиМи зaки,цaми Й o6винyвaне}tняМи
сyпPoти нaс' /Iиlttе3 вo€ } lнoю мaPтиPoЛoгiчrloю пPoпaгaндoю. Масoвi
в6ивствa свpеiв пoчa,Iися тoДi, кoли нiмцi нaлaгoД9|ЛуIсBoю l'raЦrинy
зttищення, aле тoдi ми B)l(е6yли дaлекo вiд Львoвa.
l4-04-2008 09:I1, БoльtlloЙ Бpаm
oгo, тaкi хoporшi,lшoдaпi нiкуди:1..пo6иттям пoгaняпи евpеiв дo пPaцi...,,дaльrшемo'(lto пе пPoДo,t'(ать пoс,tе этих oткPoBений. Cтpaншo' пoчeпryевPеевнa3BaнoевPеями' a нe.rкидaми''.Heyвязoнкa-с.

14-04-2008
09:49,
!,-p Юpiй
IJ,iкaвo, як гo,Iпaнtська дiвvинкa oп'|||ИПaсяy Пьвoвi? Чеpгoвa 6pеxня?

2I-09-200819:37,Мupoспав Kальба
..БoЛьtшoй
Бpат''нrзpoзyмiв сeнсy Цiсi фpaзи
Бaнy,щсt
..Бoльtшoй
..п06иттяМ
Бpат''не
пoгaняс евpсiв дo пpaцi..J'Бaнy, шo
зpoзyмiв сенсy Цiеi фpaзи.3poзyмiлo,щo пoгaня/Iи'це Irев6ивaли,лиlll
..свpей''
..пiдгaняпи']
a не жид тoмy' щo
а це не те сaме.Я y>киваюс,IoBo
y пiдсoвсцькiй Укpaiнi yBa)кaлoсяяк сЛoBooбpaзливе.
слOBo
'(ид
У свoсмy мемyapiЛьвiвськаAннa Фpaнк тoчнo oписaпaпoдii пepllloгo ти)кня oкyпaцii Львoва. Бiгaючи B тoмy чaсi пo мiстi пoсеpeд
Byпиrl}lихpoзpyхiв, зв'язaltих 3 мaсoBиМи ек3екyцrями,,цoкoнaHиx
yтiкaюним HкBlI y львiвських в'язIlицяx' спoсTеPе)кливaЯпкa не 3аyвa)ки,IaпoМoPдoBaних>кидiв(евpеiв).
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Хovy Bам п.Бpaтеска3атиTи,щo lкидiвський ..Ioдеllpaт,',
як i жидiвськa пoлiцй, aсИсTуBaЛИ
i пoмaгали нiмецькiй .AйнзatцкoмaндIo''.
Жидiвськoi пoлiцii пo мiстаx в Укpaiнi бyпo в десятьpaзiв 6iльrшeнiж
yкpaiнськoi.Boни lle oхoPoнялимaгaзи}tiв(складiв),aнi нe Bикo}ryвaпи cлу>к6инa вyЛицях,iхне пpизнaчеIrtlя6улo:служ6aiз >кидaми.ПPaця iхlIя 6улa стaлo-пoстiйнoпiд кoнтpoлrю oднoгo чи дBoх lliмецькl,тх
пoлiцaiв.A ixнею з6poею 6ули tумoвi a6o деpевянiпапки,якиМи пo6ивaли жидiв х<opстoкitшe
нiх<нiмeцькa пoлiцiя. Як6и Bи тpiruки зaпiзналисьiз пoстyпyвaH}IяМ
свpейськoiпoлiцii вiднoснoсвo.iхлюдей,
тo ви 6 зpoзyмiли,щo yкpaiнськaпoлiцiя y стaвленнiдo свpеiв 6yла
щс tyже лaгiднa.Boни пoмaгaпинiмцям згa}IяТивсiх х<идiв3 OкPyги
..гeттo'', ..rеTтo''
в
чи 3
дo тpaнспoPтyto кoнц-ляrеPiв,де вoни спiвпpaPiвнoж пoPадив6и Baм пoзнaйoмитисьiз
цюBaЛиiз 3oндсpкoМанДo.
..II{oдeнникoM',
лиЦJльвiвськoiAнни Фpaнк, l3 лiтньoi Янки Гешeлес,
а не тoi д€ в oчки Aнни Фpaнк, з Гoляндii,(якy мa6y.Цьсoвсти ПPиBe,ли в тoЙ чaс .цoЛьвoвa),спPeпaPoBанoiКГБ, для зaмiтaннясвoiх злo.lинiB, Bчинeнихтoдi y Львoвi. ...['невник
гo,IЛaндскoй
дeвo.lкиAнни
Фpalrк']цс зви.IaйнaсoB€ T сЬка пpoвoкaцiя,щoби своi злoчини псPсК|л||уTI1
нa iнrших,вiдвеpнyтиyBагylra скoснi ttиMи3Лoltини.A ruoденник Янки Геrшелес
нaйдстеy Baprпaвiв € в pейськoмy Apхiвi зaМкl|енoмy пiд десяти зaмкaми. Я цtлиЙ лeplлиЙти)кдень6yв в тoмy .tасi y
Львoвi,aлетaкoi ..гoлДaндськоi
дeвovки',не ЧyB i нe 6aчив,а 6а.IивЯнкy Гешелес,батькаякoi я знaв.
..)кид''
Сдoвo
замiсть..евpей''
BикoPистoByюy uiй вiдпoвiдiBикЛюrIнo нa Barше6а>кaння.
..пPo
.[oдaткoвимидoкylvrс}rтaМи
псprшiднi нiмцiв y Львoвi'' paдо
мoжy вaм сЛу)KИTИ.
Haйвa>кливitпiз них 6улуть:
l. ТЕЛЕГРAМA: ПpeдстaBникaМiнiстеpстBa ,aкoP.цoнI{иx
спPaB
пpи BepхoвнoмyкoмaнДyвaннil7-i apмii Пфляйдеpaдo Iнфopмaцiй-

Iнф(opмauiЙнllil вiддiл) II, Бepпiн, 3 пvlпня l9al (p.) P(aдник)
п(oсoпьствa)ф(oн) Paнтцaу дo iнф(opмaцii) 634l Tепeгpaмal липня
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Tепегpaмa
l. Пpибyв yчopa to Львoвa, кo,Iи y схiдних пеpeдмiстях щe тpиBaпи бoi. Haселeння, щoйнo 3'яBиBIпись нa вy,Iицях, вiтaпo 3 3ilхoп,Iенням i зa:вaтoм нiмецьких сoпдaтЬ. Ha вyпицях чиспеннi чпени yкpaiнських opгaнiзaцiй з жoвтo-6пaкитниDrивiдзнaкaми' чaстинa тaкoж
зi збpoеlo. Мiстo y tеяких мiсцях пoтеpпiлo вit пiдпaпiв poсiян i вiд
вiйськoвих дiй. Tепеp гoстpi BltсTyпи нaсeЛенняпpoти евpеiв.
2. Оtпяд6yпинкiв patянськt,lх yстaнoв дoсi зaпипra€ т ься 6ез pе3y,IЬтaтy'oскiпьки пpoтиBIIик мaB чaс' щoб yсе cПaIIИTIlHечиспенв штaбi кopпyсy в Пeнi дoкyмeнти, якi BДaлoся paнiше в,у|Яв,}|TLl
нiякoi вapтoстi.
мaюTь
не
пoпiтики
зoвнiпrньoi
peмиIшпi,3 пoг,rяty
гoтoвий y
IIe
зoвсiм
бyв
3aгaпьне BpiDкення Taкe' щo пpoтивник ще
пiдгoтoвцi сBoгo нaпaty нa Hiмеччинy, i нaмaгaBся Bигpaти чaс.
3. Coвсти, пеpед свoiм вiдхoдoм, скoiпи y JIьвoвi пpoти нaцioнa,IЬllo (свiдoмих) yкpaiнцiв ;rсaхливi3,Ioчини. У пивницяx в'я3ниць BисoчaTЬ гopи тpyпiв. У в'язницi Бpиriтти' Яку я oг,IяtaB пo.
pяд з iнlшими в'я3ницяIии' pятyBaпьнi poбoти yтpyДненi пolкeх<aми,
якi ще тpивaюTь. Числo жepтB щe не BстaнoB,Ieне.Oцiнки кoпиBaк)Tьсямiл<600 i 5000.Oгляд iнoземними хсуpнaлiстaми бyв би peкo}tендoвaниfit,як6пвiн мiг вiдбyтися негaйнo. Пoдpoбицi нaдiйдyть
вiд спeцiяпьних кiнoгpуп v гpyпи apмiй i пpoпaгaнtисTськl|-х poт
дo B(еpхoвнoгo) к(oмaндувaнпя) з(poйних) с(ип)' W.Pr.
4. Кaпiтaн Гaйrеp 3 toму Гaйrеpiв y Бepxтесratенi, який toпoмaгaв менi в мiськiй кolиенДaтуpi,пoпpoсиB пepеtaти oсoбливих вiдпoвiдниx вiтaнь пaнoвi paйхсмiнiстpoвi 3aкoptoнних спpaв. Cьoгoднi ввенеpi пoвepтaюсь дo Bеpхoвнoгo Кoмaндyвalrня (l7) apмii.
Пoдaм ще Лиtllдeякi ypивки iз iнrшoгoo6шиpнoгoypядoвoгoзвiтy:
тoм II,течкa 183,.[oпитФ.B.г'
.['oкyментiз течки..Haxтiraль'',
ФBl кoмaндиP пePедньoгoзa6eзпeчeнняПеprшoiГipськoi дивiзii,
дo якoi Bxoдили:ПеprшийБpaндеpбypзький6aтaдьйoнта 6aтальйoн
(кypiнь) ..IIaхтiraль''
y iхньoмy пoхoдi нa Cхiд.
.lеPвня
l94l p.)...''Пpoтягoм нaстyпIrlШгoдин пpl{хo....(деllь30
..Haхтiraпя'' i ..Бpaндeн6ypry'''
Д|l1IIу|
Дo мене пoвiдo}tпerrrrя3 сoтенЬ
якi6упивиспaнi 3 3aBtaнням дo aкцii. Мoя гoпoвнa квapтиpa мiстиIIacЯB кaтeдpi дeсь Дo гoд. 8 paнo' пiзнilше пеpенесeнo дo paтyшi.''...

_

3l-

..Пepед

пoпyднeм сoтIIик t-p. Гapтмaн, який кoмaнtyвaв Пеpшoro
Бpaндеpбypзькoю сoтtlек)' пpийrшoв to менe тa звiтyвaв менi,
щo
йoгo сoтня, якa зaйняпa тюp}ty нкBД, знaйIшлaтaм спpaвжнi гopи
тpyпiв пoбитих цивiпьних лloдей. Як я це пoчyв' взяв iз сoбoю сoт.
fapтмaнa' пopyчникa л-pa Tpoedсa i д-pa Бенкель6еpta,iмпмoiм aвтoм пo.iхaлиto тюplrrи''....''мeне
вiдrштoвxнyв oгидний смopiд тpyпiв
i свiлсoгoBoгнк)' Taк' щo я сalu не мiг yвiйти B сеpеtинy тlopми''...
..Пiзнiшe
rraсTyп}tлoбiльIшезвiтiв пpo мaсoвi вбивствa з iнlцих
тюpем. Я, зi6paвши yсi тi звiдoмлення, вiдoслaв irх кyp'сpoм
дo Кaнapiсa''.
Hа зaпитaнняйoгo, щoto aктиBнoсTигPyпи ..Hахтirадь''пiд vaс iх
пo6yтy y Львoвi?- вiдпoвiв:
..Hiкoли,
пpoтяfoм BсЬoгo чaсy' кo,Iи ..Haхтiraль'' пеpeбyвaв y
IIьвoвi, i бyв пiд }ro€ ю кoмaнtoк)' я нiкoпи rretaBaв нaкaзy чи пpиПopyчеrrня стapшIинaм тoгo бaтaльйoнy, чи кo}tarrtиpoвi Гepцнepoвi, щo6 toзBoJIилoся i.м нa poстpiпи, бpyтaпьнoстi лloдей чи кpaдeхсi. Я нiкoпи }Iе otep)r€B жoдrroгo звiтy в rrсoдний vaс, щoб хтo
нe6yль toпустиBся якихoсь пpoстyпкiв''.... Iз paпopтiв, 3гoтoвлених
ДЛя мeне пpoфeсopoм O6еpпeн,цеpoм'дoвiдaвся я пpo тe, щo дeякi

Тpyпи' знaйденi y пьвiвських тюp}tzlх'6упи в6итими iз poдин вoякiв yкpaiнськoго ..Haхтiraля''.

М<l>кyсЛу>КИTИ
щс: l ) (]пoмини Allтсllla ()сдеllиlшиllaдpyкoвaними 3
ссP п ttя l94l p. y Львoвi в..Ук p ailtськ ill.[oдсннiBiс.гi' ' .I.2 5- cт.2 - 3пiд llа..Львiв
.звolо
l94l - Псpшli.ЦlIiIIiмсцькoi ()кyпaцii'] i 2) Кpiм цьoгo, y ме(]
pyкoПис
стaттi, lliдс Щс ItсдPyкOBallоi,паlIi l Iiлi Бсзкоptrвайlloittс щс
()тецькiв, пpo ..Львiв l9al p. - Псpшti дlli Iliмсцькoi Oкyпаr1ii'l
25-0З-2008 00:50,BoлoduмuР БачuнсbKuЙ
Cвolioгo чaсy lroпьськallPoIIaгaндaо6вllнувaчyвапaHaхтirапь y в6ивсr вi п <r п ь ськlrпp
х oф есop iв y Львoвi в липнi t9 4 lp ...Чlt спp aвдi к y p iнь
Hаxтirаль }rавяке не6yдь вiднorшеннядo тltх в6ивств?''
13-04-2008 22:10, Мupoслав Кrlльбо
пp tltp ссop iвy Львовi
I [aх ,гil,aл iь ptlз сr.p iлltiмцяlми ll()IIЬсЬк I,rx
Кypilrь l lax,гil,aль Itс lvlаRж().цltOг()вiдlltlrшсltllя дtt :зaпtlдiяllиx :]Л()tIи,г()Мy й
ltiв ltaд цивiльllим Hapoд()М, B
дсr lIrlльськlrx Irpo(lесtlpiв.
'гa
кi
Г I с l -п еpш l с , 6 o дo a p мii
сlr p a ви lr с Ilа Лсжa /Iи, i 6 ули з a бop t llt сlli,
i , I r o -д py ге' U l ( ) lJ lIP их oд( ) М lla III!|N4 ,ц oЛь вoвa lla псp t шiй llа r u iй з бip u i
l I a Ц t к OM a l l д и Р с ( ) '[ t lик Р t lмa It Ш lyx сви.l Дa B ДBa с1 .P ( ) l'их lla кa 3 и, псP rullii: I lс вlrкtlllyва.ги )к(u.lIlt|хllака:зiв iltrцrtх с'taPuIиI| :.tilttших вiддiлiв'
/ I и l l l t l a к а l зи , д а l l i llа r шими с.гa p шиlr а ми [ У IIy; i дp yr .ий: щo( lи t lс бyти
t.tpyтa,uьltими дo цивiльltиx лкlдсй, llс ЦIyкa.ги пiмсr.и до вtlptrгiв.
l l с М a Лa ж( Ulll( ) г( ) вiдllr llt lсlt lt я дt l ц ивi,lIt ,t lt lгt l t la се Ле r t A pм i я
(lyв ств<lpсltий u(]псцitlltьttуtЙ I}iддiл Aкцii> .г.зв.
ll,l, ll() pсllpссiй

()).
(Еinzatzgruppе

Ух<с пiд .Iaс к()tl(bсPсltцii сoltlзникiв в Ялтi, якa вiд(lyлaся IIезaД()Bг()
мi>к rlими д()M()BЛсlI(),щo всPхO-

псPс/l кallil yляцit;Itr IIiмс.l.Iиtlи,6улtl

в гi'глсpitlськtll I I iме.l.lи llи ПOс'taBЛЯTЬ rlсpе.ц М iж llapoдниl't сyДoМ,
в<-lдi
lзa lxlli вo<;ltlti IJII()tIиItив зaвoйoваIlих кpaiIIax. l}paзy пiсля lliмсцькоi
кaпiтyляцii

Пodвip,яmюPh|uна Лoнськoeo,30 нepвня 1941p,

_
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Мi>кllapoдrrий

Biйськtlвиih Tpи6унaл

y Ilкlplr6еpзi

Bпpо-

1 1 o в ж l t i в pt l к y P ( ) : ] гЛядa вyсi воr : llн i 3 Л( ) t Iиlt и,в.lиlt е lli I Iiмсч.lин окl.
с(](]Р дy)кс скPyпyЛЬolJlto гoTyBаtsся ,ц,()Toto сyдy, 6сl спoдiвaвся,
пiд пда щикt lм lt iмсц ь ких : .lлo.Iиlliв пp икp ити свt li,
щ o l l a l I ь( ) l v t y : J М( ) ) кс
с к t l t : l l i l l и T ( ) t t К a тиlli, .lи пiД .la с вiдстyпy ( loль r шсвикiв з yкp a illсЬких
:]сМсЛь. Biдстyпaкl.lи

IIa сBo(]Мy кPиBaBoМy
lla Схiд, мoскaлi :]aЛИ|J]|лЛИ

_
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21-09-2008 19:4l, Мupoслав Кальба
П y6lr iкаl1iiI tp о пеp tшiдlri llo6 y тy нiмl1 iв y Львtlвi
i т.п., я yже 6aгaтtl paзiв пpo них
Пpo звir'l,l- PaпopTи _ .I.е/IсгpaI\,lи

IIIЛяхy L'}lсЯtIi ПO-3BiPЯч()Мy :]aМoPдotsaIlиХ lIеBI,IннI{х/Il()дсй, :rдсбiЛьllIol.o yк p aiIIl1iв . I-Iiс, u ,ilхl вi д с т v rl y : з i /I ь вo вa Зa, Iи l l l l , l / I , lB T I ( ) P М a х Т t , | с я .li зaкa't'tlвallltх y l{е/ll()l.\cькltЙспосiб )ксpТB. Тilж СCСP l]Pa:.}yсTBOPIIB Т.

y свotх вiдп<lвiдяx.
lзl.a/{yBats
6tl llpесa B тoМy нaсi нс 6yла
Пy(lпiкallii B.l.oМy llaсi Hс П('ЯBЛЯIIИся'
.Iaсy 3'яBиДaся B гaщс вiдpoдlкенa. ()Днa i:зпеplпиx llyблiкaцiй :]Toгo
:зе,r i..У кpаiн ськ Щ
i oдсlrIriBiс' гi' '- Львiв, 1 9 4 | - 3 ссp пня, ,l.2 5 ,ст.2 - 3 ),
.,HaхтiraДя' '
деllс с.гаTТя I' I aП и сaIIal-гtl ilипllя 1 9 4 l- гo p oк y бiйцсм

зв. l laдlrвll.laйнy деp>кaвlly кoмiсiкl llЛЯ po:]кPrtТul l.lДtl.lиlliв' BtllrненI{х y
/lьвoвi й oкtr,ltиц.llx. У мoскtrвськiй гa:зстi .l,lзвес,t'l'rяu тa кoмiсiя 23 rpуp,llя |944 p. olltlблiкyвaлa свiй lrвiт пpо пеprui дlli lliмсl1ькоi сlкyпaцii. Alllyliйськtlю МOts()I()
цсй дoкyмеIt.l lJ'ЯRr,tBся30 гpyдllя 1944 p. У "Stlviеt War
(Сов
t;r.ськi
Nсws''
в oенl l i l l tl вrl l l l l ) у + |047, Bl { д a l l o М v с Ot s ( ) . l с Ь к , I МП ( ) с()Льс.l8()tиy Лoндolri. 13ill бyв пPс/(с1.aIJ/lеlllIйМi>кнaPoД\lt()Мy Biйськo-

сяT I ll1кoМ

вoмy Тpll(lvнallсrвi в IIкlpll(lсpзi

як tlбвl,IlIyBаtIytsa/IЬllий мaтсpiя,u дtlкa:;iв ltiмсцЬк,rх iз/ltr(I,lltiв.У r'tlмy сtpl,lt,iltaльll<lмyзвir'i, ,llкllй <lхоплюс
IIOIraДlст<l пpiзвl,lщ, y сПискy o6вrtllyвa.lеIII1x неМa() )к()дIl()г()yкpaittськ()г()' ЯкoМy б .-lакlI.lцaлllяк'IйсЬ l.}/I()tI11lr,
як i ltемаt: :JгаI[I(Irпpо кr,pilrь
<I [ aхтi raль> .
()д1lIaк IIкlpl16сp:зькиЙ cуD,TакI,{
Po:]l7lЯllaB спРaBv p<lсl.piпy п()/IЬсЬ.Iil.llltl
кrlх пpо<|lесopiв y Львoвi.
пtlдalIi /loкyМсllТI,r iз тol о lrptlцесy 6y.
лl't ollyбlliкtlвalli в (]oвt;.l.ськtlмy ()oкllзi в багатьох .IOМax. У тpстьомy
томi (стop. 4з - 45) вмiuдеllо Дoкlla/llli pсп<lpтa>кi з lttlдpo(llrl1ямll tlptr r.i
poстpi л и . Taм ltа lIи сa l l tl : . У >к с l l с p с д : ]ахo пЛ е I tIt , I мЛ ьв < l в a Г с с t a I l i в с ьк i вiддiлlr (не
- - М. к . ) l ra l taк аз с l м l l i м с ц ьк < l гO y P Я / l y М a / I } l
"Ila xт iraЛ ь )!
склaдснi сtl}lскl{ :.lпpiзвl,IщaМ}l BtIсII}tх'якi мaлrt бvтll лiквiдtlваlli. BiДpaзу rriсл,я lraйlIяття /Iьвoвa п()tIалI,Iс,lмaсtlвi apсIIIr.и, а :з lIltмlr й ск:.l скyЦ ii, I, ссТaпо ap еш , Iy вa/I(). . . " , (д a, l ri II()Дal l ()пpi зв l , t щ а 3 t } л ьв i в с ьк l I x
trpt lr ]lесtlp iв ).
l-l,сй tlсoбливltй дoкyменТ зaс/IyI.()Byt:ltaй(liльtutli yвaгrr, (ro вilt t:
llaйкpall1l,lм lioкa:.}()М Toгo, щtl IlaМaгaIIня кoмylliстl,r'lнt,tx Мtlсквtt,
II<lльll1i,.lи Сxiдllоi Hiме.t.ll,tlll,l, :]вI,1нyвaТи,t.и
<IIaхтiraЛЬD y ц}tx lJЛ()trltltaх' с 6сзlliДстaвнi, Itlo сl.BсPд,tв Мi>кlrapсlдlllIй Biйськtlвllй Tpltбvнa,ll
v I{юpнбеplзi. (lам сове,l.ський пpoкyPoP v сl}()(:lvly
Pс3юМе вiдIl<lвiдaльltiсть :ra .гi :.lЛ<l.Iиниtsl,l:Jltatlltвтaк: ulPyrIy пpoфссopiв apсlllToBaнo 3a
сIIl ,t ск( )М,яки Й6ув ск Л aд с ний I{ aI I е p с . ц: . }rlaaк aз o N I l l i м с ц ьк o гt l y P я l { y u.
l3ill тaкoж tsкаl]aB lla в(.lивцкr - Ila сскpсTtly l{еp)кaBIIy полil.1il<.l
l,сс.l.aП().
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lt

A. Фе дсtlи tп и нI , tМ .

..B
со.Г{oписl1сй мaе p<lзмip 4-х стopiltoк. A пo.Iинаt;.гьсявill тaк:
Явop iв...Янiв... ссЛOКo3 и(Iин_
'
н я r ш ltltйP aI I o к30 v еp вня' l..' Pa/Iимllсl...
r.yт вiдlto.lrrII()к'a ДaДi Bo€ I IIIий мaprшy сToPoнy кllЯ)кoг()Львовa. .[ня
тy ги i p a.
30.lсP вltя l94l-гo Poк y B 3 .3 0 гoд. вp alrцi,:] сеPцсlv lпoвIIиN,r
Haru к y p iltь пiд пp oвoдoМ сoTIIик a
д()с.l.Iя{ ,гЛя llyB y сToPoIty/Iьв< lвa...
I I I vх евr l'lав iм л i .Iy ДtrвoгoPaнк y пoсy BaBс,l B псPеl.(.Мp як a oсД()llюBaкPoв'к) ltсДaвlliх бoiв. IIo дoptllзipo:;(tltriвtlptl>кiтaltЛa tIOЛя,:]P()txсIIi
к!I ' B()3, I , тp ylrи , , . T aк llo. ll, I lla(; . tЬ сЯ ц' l сT aT L. ' l.

24-11-20071З:4I, ()сmаn
Шaнoвlllrli
Пoяснiть
ювaтtt

rrall е К aп ь 6 а!
6уAь п аск a, як т aк ст aЛ oся'

в liiл op yсiro

Baс вapiантl, l

п iсп я

вll6o p y ,

lioгo

rl{o B есь B аrш 6 aт ап ь liotl

p oз фop м y вання

як I loст aB и , rrtся

д o ць огo

п iД B iннlrцero.
п P rtз rraчення

п o. f хaв вoЯкi

6 у л lt у

п p oвiд ни к ll

oyH i Poмaн lllyхевиv?
28-1]-2007 16:l8, Мupoслав Kальба
llarIla дtlpoгa ll I}iннl,tцiв Бiлоpyсь
Biдltovrrвaloчll в Ioзвlllli пiсля здo6yтr.я BiltltиlIi, дiйшIлa .цo }raс
BiсTкa, tl1<llaлlr.lllIly пP,t/IylIсIIoдo Гсlrеpaл-гyбсpIIPиг()/IoМlIIЛиBa
..Paйхскoмiсapiят''
lliд
гaltсa Фpallкa' a lJ Укpailrи сTBopенo
ItaТopс.l.tsa
ПPoвOдoМ Еpixa Кoхa. f]о тoгtl дiйrшлa й дpyгa, ще бoлкlчiшla, вiсткa
пpo aPсIIITlIp<lвiдltltкa(].tепalla[iaндсplr Ta ll/lенiI}IlaцIoг()TиMtIaсOBoгo ypя/{y lIa чолi :JПPеМ'(]poМЯpoславoм СтсlIькoм.
3 o гл я дy lla'гaк i пO/{ii'сO.l.lrикPoмaн Ш ly хевlrv ,як к Oмaндиp Ily II'
tttlсIlaBдo Г()/loвн()iкoмaltДlr нiмсцькoi apмii пpoтссТ, щo BIlaсЛiд()к
apсlI lтiв lсстar liвllями I{aIU()l'yOp ядy тa Пp oвiдlrик a, llatшi к y p енi llс
y скllaдi lliмсl1ькoi apмii.
М())кyТЬlta/laлi 1.}a/I,IIIlIt.lltся

-

з5-

()6epлендep
(нaruзвязкoвий
стаptшинa) зaяBиB IlaM' щo
нaс lIе звiльнять 3 (Iaстиtlи' a
pеopгaнiзyвaвшIи' BиlII.пIoТь
}Ia ПPoтипаPTи3aI{сЬкийвiдтинoк. Пoчaли нас пеpевipяти piзнtlгO Poдy кoмiсii з

Бсpлiнy.Bpсrштiнас пoвiдoN|ИIIИ,щo 19 -гo жoBтня Мa-

Сmenан Банёеpа

Яpoслав Сmецькo

Boдllovaс пaсTУПИЛИ дlli lIс вiдпo.tиlrкy' a ItсpBoI]Oto IIaПPy)ксIlня
тa <r.tiкyвallllЯ якllaйгiplllиx piшIсtlь lliМсцЬких BсpхoBOдiв, бo ми бvпи свiдoмi }laсЛi,ц'кiBIlаlIIoг() pirшснllя, якс B }IaйкPaщoМv BиПaдкy Мoг_
л о зaкill. lи т ися

з aпPo Т о Pс l l Il я t{ y с i х I l ас y к O I { це t l тP а ц i й l l i тa 6 o pи . М r r
,.сoкlзникa'',
ptllryмiли, щo нaшIa poЛя' як rliмeцькoгo
вх<сзакilr.IyrTьсЯ.
Aле ми tlе пякaЛися тoгo, 6yДyvи ПРигoT()Baнi нa нaйгiprше.
У нaслiдок ЗaЯBv|' якy скЛaB Poмaн Шyxеви.l кoМalrдyванню
нi.
мсцькoi apмii, y сepпнi ToгO )к poкy (l94l)' сTягIIeнo нaс iз фpoнTу <<I!ЛЯ

дoдaTкoвoгo BишIкo/Iyn,як бyлtr
скаЗа}lo в накaзi, aж Дo виpiшrcllня нarшoiбyДyuнoсти. Boякiв po:rбpoснo (стаprпинам i)aIIИuIИIIИ
тiльки кopoTкy збpoю) зaЛaДyBaIIL7Пac y пoiзд y Жмеpинцi, зaвeзли дo Кpaкoвa, (щo 6 6ути 6ли>кчe
Мaйдaнкy)' де Mи пpoсидiли тaм
мaй>кс Tи)к'цеIIь.

МupoславКаль6ав Kpакoвi

_

З Кpaкoвa }IaспPиBе3/Iидo мiсця l{aшIoгo виiздy - Lloйгaммеpy.
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смo виiхaти дo Фpaнкфyp- З6 ipка nеpeDаёмiнiсmPаmuвнuм 6yduнкoм.
Фpанкфуpm
тa.нaд-oдpoю,кytи пpибyпе
Taкoх(oРoляllдn,i дс o6идвакypснi пеPeтBoPятьB oднy чaсTиlly.
l9-гo lкoвКypiнь <Haxтiraль>пpи6увдo Фpанкфypтy-нaд-o,Цpoю
oбидвa
poкy.
Hapештi
<Poлянд>
l94l-гo
хсoвтня
2l-го
тHя' a кypiнь
Pомaна
кypeнi o6'еднaлися,щo 6yлo нaй6iльrшимбa>кaннямсoтникa
Шyхеви.la,тa й мpiсю yсiх нaс. oфiцiйнa rtазBаз,Iyченихкypeнiв бyлa
..ШyЦмaнш.laфт6aтaпьйoн
ч.20l'1 Кoжен Boяк кyPеня пiдписaвoсo6и3в'я3кoBoгo
зo6ов'язaнHянa piк. [o кyPeIIяпPизHaче}lo
сте слy>к6oвe
стaPши}Iy- кaпiтaнaпoпiцii Moхy' тa пoлiцiйних пiдстapши}I'як нaдзipний пеPсoнa,I.Кypiнь yМyндиPoвaнoв пoлiцiйнi зелeнioдностpoi
6ез нiяких вiдзtIaк.
Зlloвa пo(IaЛaсЬмylltтPa тa ПеPевиIlIкiл,якi TPИBaПИмaйже неpез
цiлy зимy. Пiд кillець бсPезHя |942-to poкy кypiнь
вiд'i.хaвнa Бiлopyсilo, де пеpебpaв 3аBданHявiд iнtшo.
гo' /IoTиськoгo 3aгoнy' щo
йoгo пepенecПИнa Укpаiнy.
Гoдиться пPигataти' щo щс
дo чaсy пеpeiздyдo Фpaнкфyp'y' пPoBoди o6oх кypeнiв вигoтoвуII|уI
Дo Гoлoвнoгo кoМaндyBaннянiмeцькоi
apмii <Meмopaндyм>,який
Злiва наnpавo:чom. Ю. Кoвальськuй,
пiдпиcaли всi yчaсники
вiсmун H. СняdецькuЙ i чom. М' Kаль6а

-
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oбoх кypенiв.B цьoмy Мeмopaндyмi6ули пPeдстaB/Ieнi
y вoсьми пyнктirх пePeдyмoBинaЦIoiy.laсти в дaльrцiй6opoть6i пpи нiмецькiй apмii.
28-I I-2007 16:26,ЯpoспавСваmкo
Утoчнiть 6ytь лaскaмoтивaцiroпpийняттяpilшеньстpiпьцями.
3 oписoм пoдiй' якi стaпись3 куPеrrямивiд нaсуAкта 3o чеPвrrя- в пoPядкy'хpoнoпoгiяi геoгpафiязaфiксoвaнi.Aле 6paкyепoясненняпPичиrr
пpийняттятoгo' чи iнцroгopilшення.Як пpиймaписяpilшенняв кyPенях'
якa Poпь Шyхевиva, чи вiп вам tloясtlюBaв пPичиI|и тих чи iнцrих свoik piшень? oсь з цiеi тoчки висвiтпiть, 6ytь лaскa, пoдii, якi вiд6yвaлись мiхс
вiдмoвolo кypенiв вoювaти нa фpoнтi i вiдмoвolo вoюBaти за нiмцiв взaгaлi.

28-1I-200716:29,
МupoспавКаль6а
Mи не 6yпитoвapисTвoМ
чи якoюсьopгaнiзaцiею,
в якiй po6иться
схo,цини- гo,Ioсy€ т ься' Тa Bинoситься певнi pilшення чи пpoпoзицii.
Ми >к6упивiйськo,яке BикoнyeЛИ|!1нaкaзи
кoмaндиPа'який не питaеться вoякiв,щo poбитI^'ЧИ
ЯK ПoсTyпaти,iни po6ити Bзaгапi.
У нaс в.[УH кoмaндиPoм6yв P.Шyхeвич,i вiн нaкaзyвaв'i йoгo нaкa3и BикoнуBaЛИсьбeз зaстеpe)ке}tь.
Пpипyскaю, щo Biн мaв свo.ixзaстyпникiв чи дoPaдникiв,aлe пPo }Iихнiхтo не знaв i не питав.Я дyмaю' щo Це 6уII'|Ю. ЛoпaтинськиЙi B. Cидop (Шeлeст).
Кpiм тoгo вiн мав стaлиЙ3вя3oкiз кypeнeмPoпянд,як i з пpoвoдoм
Opгaнiзaцii. Taк, ми, сTaPIшиIIи'cxoДИЛу|сЯ
чaсTo'дискyTyBaЛипPo IIarшiпpoбпеми'як нalvtпoстyпaти,aЛeМИ He MaIIИвплиByнa нaкaзyBaнtIячи пеPeкoHyBa}Iня
Шyхa,щo Biн мaс po6ити' чи як пoстyпaти.Toмy
я y свoiй вiдпoвiдi писaB тиM, якi вмiroть tIитaTиi пoмbк Pядкaми.
Як нaписанo,щo пiсля пPoтестy Шyхa нaс cтЯГHуIIv|
з фpoнтy, poз6poiли i пpивезпидo Кpaкoва,6o звiдтaм дo кoнц-,IяrеPyto oсьвснцiмa 6лизенькo,3нaчиться'
щo ми6ули iнтеpнoвaнiпiд apештoм.Тaм
ми чекa,Iити)кдень чaсy' a це тolvty'щo пPo нaс iшпи ToPги' i де6aти,
oдних' щo6и нaс злiквiдyвaти (Гiтпеpзi свoiми дoPa,ц}Iикaми),
з дpyгoi
знoвa стoPo}tи'щo' якщo }IaсзI{ищaTь,це бy,Цeнaй6iльшa пoмилкa HiмeччиHи(o6еpпендеpтa тi стaPЦIиниякi нaс зHaЛиiз фpoнтy).
Tyт ми нe мaЛи жoднoгo гoЛoсy чИ BI|ЛИBу.Пpипyскaю, щo Шyх
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з O6еpлендеPoм I{aй6iЛьцIе
дoк,Iaпи стaPa}rь,щ06и Haс збеPeгTи,як
вiйськoвyoдиницю. Пpипyскaю,що Гiтпеp BPаз 3 аPмiсю, дiйшли дo
пoгoдипись,щo6и нaс пеPе3гoди'щoби oднi i дpyгi 6yли зaдoвo,Ieнi,
нaдзвиvaйнo
вдoвoлeниЙ3 тoгo'
нeсти з apмii Дo rшyцпoлiцii.Шyх бyв
B кoнцтa6opи,Ta'щo o6a кypенi з,IyченoPaзolr,r,
щo нaс не зaпPoToPяTЬ
6o 6ув вiн впевнeниЙ,щo нaм пpийдетЬсядo дaльшoi 6opoть6и iти в
пiдпiлля.
як зaкiнчиBToмy нe ДИBHИЦЯ'
щo пiсля poкy пoлiцейськoi cлу>к6и,
ся кoнтPaкт'хoчa й нiмцi toк,Iaдaпиpiзниx стaPaнь,щoби пiдписaти
нoвиЙкoнтPaкт' хoч 6и й нa кopoтtшиЙчac,анi oдин стpiлeць )кoднoгo
кoHтPaкTyне пiдписaв.3нaпи вoни дoбpе,Щo Ц€ ttе вoJIявoякiB,aлe,
щo це нaкaз Шyхa.
Toмy вoни сTaPЦIи}rвpаз iз Шyхoм звiпьнили скopilше,нilк 6yпo в
пляt{i,i з дoнoсoм Мoхи вiдiспaлидo Львoвa нa пoкaPaння.
28-ll-2007 16:37,Гpiм
.Мемopaндyм'?
пpo
дe мo'(rraпo.(o6poгo.цня.a мo'(нa дoкпaднitше
читaти йoгo тeкст?щo Bи скa'(eтeнa цю стaттюhttpз||fraza.org.ua/zamеtl l 3503?
ki/ l 5.os.o7140788.html?с=post&i=
Якщo кoPoткo:в стaттi йдeтьсяпPo те' щo в Лeпепi20l бaтaдьйoн
не зaймaвся 6opoть6oю 3 пaPтизaнaми,пPoхoдиB пepепiдгoтoвкyв
шrкoлiA6вepy:
.A
чтo )ке' B сaмoм деЛе'делa,Iв Лeпелеи oкPeстHoстяx 201 6aтaне oxpанoйo6ъектoв,яснo и тo' чTo 6opьльoн?Яснo, чтo зartиrvra,Iся
Toгдauтo? He
6a с пapтизaнaМибьlдaне oснoвнoйегo деятe,Iьнoстью.
Hитoчкy к Paзгaдкемне дa,Ia
пpе6ьlвaниeнa кyPoPте)ке,в сaмoм,цeпе!
личttoстькoмaндиPa6атaльoнaмaйopa Пo6егyЩегo.Этo бьIлкaдPoo}l всю )ки3ньв oснoBвьlй oфицеP еще Пoпьскoй aPМу|ИИ ЗaнИ\лaпся
нolvt пoдгoтoвкoй

м,IaдЦIeгo

кoмсoстaва

и м,IaдЦIих

специa,IистoB.

Tипичньtй oфицеp-тpенep с l8-лeтHим стa)кeм! .(ля 6opь6ьl с пaPти3анaми и oxPaньI мoстoB нy)кeн специa,Iист дPyгoгo пpoфиля! Знaчит
6ьlвruиe (нaхтигa,IеBцьI)) и (PoJIaндoвцьI> пPoхoдили в ЛeпeлЬскиx
Лесulх пеPeпoдгoтoвкy. Пеpвoнavaпьнo пoдгoтoвленнЬIх д'ля Bеде}|ия
дивepсий и сoпPoBo)I(деtlия }raсTyпaющих Hемецкиx кoЛoнн' их сTaIIИ НaTaсКИвaть Ha BьIпoп}Iение aнтипaPтизaнскиx ДеЙcтвиЙ, в oтHo-
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6ув якиЙськoмaндиP-нiмець iз Мarде6ypськoi oкpyги пopядкoвoi пoлiцii y сyпpoвoдi свoгo rштa6y.Oгoлotшеноз6ip цiпoго кyPеня. Пiспя
фopмaльнoгoпpивiтaннявiн пPисTyпиBдo дйoвих спPaB.3aявив,щo
чинникiв пеPедaTинaм вiдпpиtxaв вiд iмени кoмпeтенTн|Лх.уPяtoBуlх
piзнi пyнкти }IaшIиx
BИЧу|TуBaTv|
ПoчaB
пoвoпi
пoвiдь Ha мемoPaнtyм.
,цoмaгaньi вiдпoвЦi нa них.
Усi пoлiтичнi apeшти - тo нe oпoлiтичнiu,а кpимiнальнi.Hас вчaснo пoвiдoм,IятьпPo виспiд спiдства,яке BeдетЬся.Кypiнь пo пеPеBиЦIкoлi 6yпeBикoPистaнийнa Cхiднoмy фpoнтi.Бepлiнпoки щo Hе вимaгaе oсo6дивitшoiпpисяги. I.I]oдoнаltloгo уpЯДу,To HеIr{a€вiдпoвiдi. Bсi
iншi нarшi,менlшBах(,Iивiдoмaгaння (6езпекaPotИHI^i т.п.)пoпaднaнo

сите,IЬнo спoкoйHЬIх усI|oBу|Ях'Bдa,Iи oт пoстoPoнних глa3' B гЛy6oкoй Taйне. Heдapoм )ке /Iичнoмy сoсTaвy 6aтaпьoнa 6ьlл дaн стpoгий
пPикaз скPьIBaть oТ местнЬIх >кителейсвoю пPинa,цЛс)кнoсTь к oУH и
мo6или3oBaннЬlми yкpaинцaми.''
пPе.цсTаB,Iяться

02-12-200720:20'Мupoслав Каль6а
..МемoPaндyм),.
Пiсля пoвoPoтy кyPеI{яuHaхтirпpо
.Ц'oкладнitше
a/Iь>3 фpoнтyдo lloйгaммеP,пePедйoгo вiдiздoмдo ФpaнкфypтапpoнаrшiкoмaндиpиP.Шyхeвин
вoди o6oх кypенiв ..Haхтirальoi <Poлянд>
i € . Пo6iгyший зi свoiми rштaбaмиHaTIИcarIИ
д'o Гoлoвнoгo кoмaндyBaння нiмeцькoi apмii "MемoPaн,цyм))'пiДпиcaниЙyсiма vлeнaми Лetioнy вpyvили йoгo пPедстaBникaмБеpлiнy.
3мiст йoгo, згiднo iз записaногoхoP. TеoдopoмКpovaкoм, y йoгo
щoдeнникyпiд датoю l8.x.l94l' звyчaB:
l) Bизнaти пPoгoлoЦIeння
сaмoстiйнoстиУкpalни.
2) I]eгайнoзвiльнитивсiх apeштoBaнихHaшIихпoлiти.lнихпpoвiдникiв oУH i Cтепaнa Бaндеpy.
3) Hегaйнoзвiльнитиз yв'я3нeннячленiвTимчaсoBoгoдеP)кaBнoгo
пpавлiнняз ЯpoслaвoмCтeцькoм на чoпi.
poдини yнaсltикiвЛеri4) Hегaйllo зa6езпсчитичлснiв нaй6ли>кчoi
yв'язнeння
ix
6лизьких.
i
звiльнити
3
oнy
5) PeopгaнiзoванийЛerioll мoх<е6yти в>китиЙ
дo дaпьших Boс}Iниx
дiй тiльки нa yкpaiнських теPенirх.
6) КoмaндаЛеrioнy i виtшкiпьнoгoйoгo кoПIalr{аe6yти yкpaiнськa.
7) 06oв'язки i пpaвa кoмaнднoгoскпaдy6yдyть тaкi, як i в нiмецькй apмii.
Bже пPисягy нa вipнiсть Укpaiнi, i тoмy
8) Чпeни Лerioнy зI|o>кИI|И
нe мo)кyтЬ B)кепPисягaти нa вipнiсть iншiй деpх<aвi.
9) РeopгaнiзoванийЛеrioн мoх<епiдписaTиyмoвy oднopiннoiкoнтpактoвoi cлу:lк6и(дo кiнця t942p.).
i кolкний oдеpl0) Кoнтpaкт пiдписyс кo>книйнлен iндивiдya,Пьнo
х<yскoпiro тiсi двoстopot{ньolyмoви.
пpи6yв дo Фpaнкфypтy-нaд-oДpoюl9-гo lкoв.
Кypiнь <Haхтiraль>
тня' a кypiнь nPoляндo 2l-гo rкoвтня l94l-гo poкy. Hapеrштioби,цва
кypенi o6'rднaлися.l-гo /IисToпaдal94l poкy дo нauloгoкyPeня пPи-
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пo3итиBнo.

I
l

Biдпoвiдь Беpпiнaнiкoгo нe зaдoвoльнилa.Bсi 3нaЛи'щo цe пoлiтиннi apешти'a нe <зaкpимiнaпьнiзлoчини>.Bсi 6упипpиroтoванiна
ще гiprшey ставленнi to нaс. fipyзi нe вipипи i в те, щoб нiмцi дoдеP)I(aлихoчa 6 тoгo, щo пpиобiцяпи.3a цeй кopoткиЙчac Boни дa,Iив)кe
6aгaтo дoкaзiв нещиPoсти сyпPoти }Iaс.
04-I2-200709:l2, Гpiм
стoPoнoю.чoмy
нiмецькoro
не
6упи
викoнaнi
Мемopaндуму
Умoви
'(
тoдi пpoдoвхсилиспipo6iтництвoз ними?

I

I

22:59,Mupoспав Kапь6а
16-03-2008
Чoмy Hахтiraль пo.iхaввoюBaTив Бiлopyсь.
Bиясненнядля п. фoма.
Moже, 3aдoBгotaпе тpе6a вiд пoнаткy.
l940 poкy oУH пpoгoпoцIyenМaнiфестoУFIo, B якoмy пoдaс'щo бoPeться o3a Cвo6oty Hapoдiв i Людиниn, i тiльки чеPе3 пoвний poзвaп
мoскoвськoi iмпеpii, i rшляxoмУкpaiнськoi Haцioнaльнoi Pевoлюцii тa
з6poйних пoвстaнь' здo6yдeмoУкpaiнськy.[еpжaвy.Bеснoю l94l poкy
|IBeликиЙ36ip oУH схBaлюсBйськoвy Постанoвy,щo (ДJIяздйснення свo.rхцЙей oУH opгaнiзyсi виrшкoлюеB,Iaснyвйськoвy cИI|у>>,
BеликавiдпoвiДапьнiстьза BикoнaнняпoстaнoBII Bеликoгo3бopy
,IягJIaнa вiйськoвy peфepeнтypy Пpoвoдy oyH, rшефoмrштa6yякoi в
тoмy нaсi 6yв Poмaн Шyхeвин.Biн, paзoм зi свoiм штaбoм,oпPaцьoByютЬ пляH стBoPeн}rяBлaсниx вйськoвих вiддiлiв, як o.[pyжин Укpa-

_

4I-

iltських Ilaцioнaлiстiвn. B ЛюToMy l94l poкy, нa зyстpi.li кoМaI{ДyIotloгo сyхoпу.Г||И|'trИ
вiйськaми Iliме.lчини геHеPaЛa B. фoн Бpaвхi.Ia,
aдмipaлa B. Кallаpiсa i кepiвникa oУH C.Бандepи,6улa ДoсягнyTa дOмoвлснiсть пp<rвиrшкiл 300 кallдидaтiв lla стaPшIиIl.I-[iстaprпинуI|'ЛaЛv|
стaTи ядpotvIyкpaillськoi apмii.
I-I{oдyмaли нiмцi _ нсвiдомo, ToМy, щo письм<rвoiyгOди lIе бyпo. B
спylшнoстi TBoPсlrня Taкиx кypенiв пpи lliмсцькiй apмii нaМ дoдaBaЛа
пeBнoсTи щe й пoзицiя Aльфpсдa Poзен6еpra, oдI{oгOi:зtlaй6iльtш авToPитстltиx визlraвцiв нaцioнaп-сoцiалiзмy, який дoвoдив' щo нiмцi в
6opoть6i з poсiйським iмпеpiялi3Мoм пoBиItнi oпеpтися на пoневoленi
}laPoди' гo.lloB}Ioна Укpaiнy, зaпeBняB нaвiть, щo Hiмс.l.lинa' B сЛytIIпиЙ зaс, IIaдaсTЬдOПoМoгy y твopсннi незалсх<нoiУкpaiни.
3 пpиiздoм дo IIoйгaммеpy oфopмлеtlo кypiltь uIlaxтiraль>. 3 пеptших днiв нiмцi не дoдсP)кyBaЛись дoМoBЛень. КypсlIем кеpyвaли нiмeцькi сTаPIIIи}lи'a наrцi сTaPцIиHи BикoнyBa,Iи фyнкцii лиlш poйoвих.
Шyхeвиv poзyмiв, щo y 6opoть6i зa нaцioнaльнy деpжaвнiсть OУII(Б)
пoкЛaдaсться псpсдyсiМ нa B.IIaснiсили, Тa, Мo)кЛиBo' щo наIt,tпpиЙ,цеTЬсяTBopиTи пiдпiльнy apмiю, щo6 викoнaти нака3 opгaнiзацii. Toмy вill дaс IIaкa:]'щсlби тi, якi пoкдикalli дo дpyгoгo кyPсI{я <Poлянд>,
irцди llе пiд свoiми ПPaBдиtsиМиiмеllaми, a /IиllIпiд псевдoнiмaми, щoби iхнi po.циllи' пoTPaпиBцIи пiд воpo>кy tlкyпaцiю, IIе ПoTеPПiли вiд
в opoгiв. П pед6 avе н ня Шyхсви.la 6у ли пp aвиЛьIlИN|И,
l94l poкy A. Гiтлеp нa наpaдi кеpiвникiв Райxy зaяв.Цня 16 ЛL7I|HЯ
..Hс
ляс:
пoBиIlllo 6ути Й МoBи пPo Tс, щoб дo3вoЛиTи сTвoPеrIIlяякoiсь вiйськoвoi cили нa захiд Biд yPaлy, нaвiть якщo д,Iя цьoгo HaМ TPс6a 6ук BoюBaти стo poкiв.., нiкoли lte дo3Bo,Iити, щoб хToсЬ iнlлиЙ,
oкpiм lliмцiв, lloсиB з6poro. Цс llaд:tвичaйнo вaжливo''.
l5 веpесlIя пoлiцiя 6сзпски i C.{ paпopTyloTь в Беpлill, щo..дiяльнiсть зaxiдlItlyкpailtскoi гpyпи БalIдepи сTaс Bсе 6iльrш шкiдливoю. iхнi iдei сТaнoBIIяTЬгoсTpy не6сзпекy для нiмсцьких iнтеpесiв'l I-[ьoгo )к дtIя всi пoпiцейськi opгaни Palhy (пoлiцiя бсзпски, С,{, гсстaпo,
ТaсМHa пOiIЬOBaпoлiцiя, абвep) пPoBели пеprшi мaсoвi аpеllITи .lпeнiв
oyH(Б) }IaoкyпoBaнiй теpитopii Укpaiни. Пpoвiдники oУ}I oпинилися сПOчaTкy в тюpмi, a пoтiм y кollцтa6opi Зaксенгавзен. 25-гo I|ИcTo..нeзaпeпaдa lliмецькi спецслy>кби пotшиpи/IисекPrTнy iнстpyкцiю:
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pсllHo BсTaнoB/Ieнo' щo Pyх
Бaндеpи гoTy€ пoBстaн}Iя ,
МеToю якoгo € сТBoPeння Ileзaле>кнoi Укpaiни... Bсi aктивiсти pyхy БalIдepи ПoBиtlнi 6ути нсгайнo apсштoвaнi
l пlсЛя rPyнToBнoгo дoпиTy
тaсIvrllo зrlищеlti як гpaбi>кНИКИ',.
Bнаслiдoк тaкoi пoлiти.tOхopoна мoсrniв в Бiлopусii.
нtli нaстaнoBи нiмецькoгсl
уPяДу на чoлi з A. ГiтлеpoМ сToсoBнo пoнеBoЛе}lихCoветським Coюзoм нapoдiв, дiються спpo6и лiквiдaцii..6aндepiвцiв'l B мiсяцях липнiсеpпнi apеrxToBaHoС. Бaндepy тa Я. Cтецькa, вiд якиx Bимaгaють вiд.
кЛикaння пPoгoЛoшeння Aктy 30 vеpвllя, a 3 хBи,Iинoto tхньoi вiдмoви
- aPеIlITyюTьiх тa пеPeBoзять дo 3aксeнгaвзеtly, /IиЦI }Iедo кoмфopтабельниx гoтeлiв, як PoзписyвaЛaсЬ BoPo)кa lr{oскoвсЬкaпPoпaraнДa' a дo кollцЛяrеPa, B якoМy вorlи сидiли y сМеPTI{иxкaМePirх.Кypiнь
..Haxтiraльo сТягaIoTьз фpoнтy, poз6poюють тa як apeштaнтiв-illтеpнoвa}Iиx,псPевoзяTЬ дo Кpакoвa, що6и 6ути6пизьк0 кoнцляrеPa oсьвенцiмa. Tyт, в Кpaкoвi, кypiнь пеpс6yвaв ти)кденЬ .Iaсy. LIaшиМ кoМaндиPaм.3B,я3кoBиI'toфiцеpaм з нiмецькoгo 6oкy лp. Гсpuнеpy Ta дP.
O6еpлендepy BPaз iз Кaнapiсoм вдaЛoся BPяTyBaTи .ЦУH вiд лiквiдaцii
в тoй спoсiб, щoби пеpeмiнити кypeнi нa пoлiцiйнi. I{е нaс зa,цoBo.IIЬ}lиЛo'гo/Ioвнo Шyхeвинa, нa вiдпoвi.цaльнoстiякoгo ЛежaЛaдoля .ЦУIl
тa пiдгoтoвки стaPЦIиIrдля yкpaiнськoгo вiйськa. Biн, мaючи o6'сднaними o6a кypенi ,(УH, по.lав пiдгoтoвкy дo тBoPeння пiдпiльlroi Apмii. Пpи твopсtlнi пiдпiльноi Apмii, пoтpi6нo 6yлo йoмy мaти пo6iдьЦIесTaPцIиIr(oфiцсpiв)' гoToBих на нaй6iльtшi пoх<еpтви(кoх<ний.Iлсll
кypсl.liв lvtaв сTaPшIинcькиЙ виrшкiп). I сaме тaкиМи 6ули стaplлиtlи,
пiдстapшинИ Ta BIяKуI Haхтiгaля тa Poляндa.
У тoй .laс Укpailla lIе пoтpс6yвaлa тpyпiв' Boнa iх i 6eз нaс Мa.IIaa)к
зaбагатo, Укpaiна пoтpебyвaлa МaTи llaдiйниx кoмaндиpiв - 6opuiв зa
свo6oдy Укpailtи, ToМy IIaш Пpoвiд paдo пitшoв нa Tакy poзв'язкy. Ми
кPaщoгo Bихoдy IIl Ma,Iи' 6o 6ули ми пiд aPeЦIтoМ.Tак, як Пpoвiдllикa
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llaПIoгo С. Бaндсpy чи Я. Стeцькa нe пиTa/Iи' чи Boни хoTятЬ' щo6и iх
вiДвезти до ()свсrrцiмa чи, Мo)кe'дo Мaйдaнкy, тaк i нaс Ilе питaли. Taк
i Сoвсти пpи вивoзi Ilс пиTa/Iи' чи хoчеTe 3aBе3Tивaс в Cи6ip чи Кaзaхстalr? 1Ъке piшeння Шyхсви.ra i Пpoiioдy BИЯBИIIIся пpaвипьним. 3
пepeiздoм нaЦIих кypенiв y Бiлopyсь, Шyxевиu пoси/Ia€ сBoгO зaсTyпllикa пop. Bacиля Сидopa (Шелестa) нa Boлиltь, дпя opгaнiзyBaння Ilс
пaPTиза}rськиx:зaгoltiв'a B)ке пiдпiльнoi Аpмii. Пiсля зaкiнчення кollнa o6iцяlIки, пePeкoнyBa}Iнятa
тPaкTy в кiнцi |942 p<lку,Itе3Ba)кaloчи
пpoсь(lи з бoкy нiмцiв, aнi oдиtl yчaсник нe пiдписaв кotITPaктy нa пPoдoB)кення слу>к6ипpи пoлiцii, 6o нarцим пPиз}Iачeнням 6yлa УПA.
!УI.I (!pyжини УкpaiнсЬких l laцiolraпiсTiв - y.1x611'киuI Iaхтiгaльn
- nPo пя н д u. l и oШyцмa н ш a ф т 6 a т a ль й o н 2 0 l ' ' ) Bи кo н a,I исBo с П pи 3н a(IеI{ня;стaPЦIини' пiдстapшиllи, стpiльцi [УtI y вели.lезнiй бiльlшoстi стaли iнстpyктоpaми' сTaPшиllaми i кoмaндиpaми УПA, пePeДa,Iи
свoе нa6yте вiйськoвс знa}II{я'свiй дoсвiд пaPTизa}Iськoi вiйllи, свoi
сили i )киТтя Укpaiнськiй Пoвстaнськiй Apмii y сTaPПIиIrськихтa пiдсTaРIIIинських tllкoлaх, нa вi.цповiдaльllих стa}Ioвищaх кoмaндиpiв
вiйськoвиx oкPyг тa бoйoвих зaгoнiв.
02- 12-2007 20:28, Мupoспав Капь6а
Biдпoвiдь фoмoвi..IIa цю стaттю'', пpo Лепель
B тiй стaттi pозповiдaсться IIPo ..Шyцмaншaфтс6aтaльйoн Ns 20l'',
якoгo rштa6 пpимiщyвaвся в мiстi Лепелi. I]e 6yв ствоpсllий вiддiл iз
ПoЛoIIсItиx,чи, Paдше, iз дeзеpтиpiв совt:тськоi apмii, якиx бсз yМytltиPyвaltIIя тa 6ез вiйськoвoгo BиЦIкoЛyгIIaпи пPoти нiмецькиx тallкiв
..a6вep''
виtшкiл, i якi
Тa скoPoсTPiлiв. Toмy вoни в Лепелi псpсхOдипи
зaBдaння BoIlи МaЛи _ Ilс зIlaю. Ha lкaДь, Boни Мa/Iи Taкy )к саIvlyнa..ШyЦмaншaфтс6aтaдьйoн
:jBy,як i ми,
Ns20l, i дo тсrгсl,pсlзтaшoвaнi
6ули в нaЦIoМy сyсiдствi, хOtIми lIiкoли нe зyстpivaлися. iхllя мoвa 6yЛa ЛИЦIpoсiйськa, якa наМ 6yлa llс:rllarla.B тiй стaттi нaBoдиTЬся сПoмин..IIик<lлaяИllloлиToBичa o6pьlнь6ьl''. Taкoгo y нaс нiкoли нс 6yпo. У>кивaння iмсlli тa пo 6aтькoвi y нaс не 6yлсl,щO с дoкaзoм, щo вiн
iз пiдсoветськoi УкpaiItи. Ileвipнo вiн пиrшс,щo бyв стpol'ий нaкaз' нс
..6allдсpiвцi'l
нaцioзPaДх(yBаTисьпePсд HaссЛrIIIIяМ'щo ми yкpaiнцi,
llaпiсти. B нaшoмy кypенi бyлo llaвпaки, нalшi Boяки спiпкyвaлисЬ, нaвiть дpy>килиз мiсцeвиМ насеЛснням. I lс:зpoзyмiдo мeнi /IиIII'tIOМyaB-
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.гtlp

цсi статтi вплiв майopа ПoбiгyшoгO' щo вill тим хoтiв tlсягнyти?
Мaв я мo>кливiсть зalli:знaтися :r 6aгaтьмa ДoкyМеIlTaМи тttгt.lвiддi-

Д} y Лепслi' але TOIvty'щo BOни I{е мaЛи )кoдIIOгo вiднorшсlrня Дo ltaс' я

iх нс :зaтpимaвдля сe6е.
Пpo цсй 6aтальйoн мaв я фiльм iз 6aгaтьох.йнiхдсlкyмеllr.iв,як oт: пpi:звищa.шli B кo)кнoмy вiддЙi' IIaкaзи'poзмiщeнrш' пPoсyBalIIIя пtl слy>к(liй
т.п. Ъмy, щсl вiн нe Мaв жoднoгo вiднorшeнняto наIrloгo 6атaльйoнy,фiльм
цсй я пoдapyвaв дpyгoвi в.{енвеpi, Юpкoвi Мoшинськoмy.
IIе мiг я дolIIyкaTисЬ'чoМy тиx дBa 6aтaпьЙoни MaЛи Tакy сaМy IIaзвy. Пpипyскaю' щo це чисllo Ns20l мoглo 6ути.тиcлoм apмii, якa TaМ
y цсйl .Iaс мaлa свiй rшr.a6.II-{схO(IyДo.цaTи,що Амеpика вl,Iвс:злa
з IIiМс(IrIиIIиBaгOIIи вoсlIllоi Дoкyr},tеIlТaцii,
yпopядкyвaЛa, с<lliльмyвaлa,
aле дoкyмснтaцii пpo IIaхтiraIIЬ |IИ lIarшy.(ивi:.tiltlГa/lи.lиlla. ltiдс llaвiть згaдки нс Сlyлo.
..Шyuмaнrшaфтс6irтальйoн
[Iarп
Ns20l'' 6yв пpидiлe пиЙ дo гoЛ()вII()гo lIiмeцькoгo штa6y, якиЙпepe1yBaв y мiстi Бopoвки,дe6упи вiйськoвi
кaзaPми тa великi сКЛaДИамyнiцii. ЛишeдPyгa сoTIlя пiл кoмaндolo сoT.
никa БpигiдеPa Bикoнyвaпa слyж6y кoлo rштa6y.Bсi iнrшi сoтнi 6yли poзкиlIсlli дaЛекo вiд Бopoвкiв, як: Жap, Кoмellя, Bopolterкaта iнrшиx.
07- 12-2007 13:26,Сhestnut
Beльмиrцaнoвнийпaне М иpoславеt
Чи не тpaппялoся Baм пiзнilце дoкyментiв, якi 6 пiдтвeptx<yвалиiснyваtltlя двoх piзних 6aтальoнiв шlyЦманшaфтyв Бiлopyсi за чиспoм 20l?
Чи r якaсь мoлсливiстьзнaйти цi дoкyменти,6o закиди щoдo yvастi
6-нy 20l y кaPa,rьrrиx aкцiях чaстo BикoPистoByrоться як aPгyмeнт пPoти
BцIaнyвання Шyхевиva як Геpoя Укpaiни?

23-12-2007
2I:00,МupoславКапь6а

..ШyЦмаlrrшaфтсdaтaльйolt
20l''
Щoдo фiпьмy пpсl
Пiсля II Cвiтoвoi вiйllи Aмеpикa BиBезлa з Hiмe.tчини вагoI{и Bo.
(]ItIIиxдoкyмеllтiв. Tyт вони iх yпopядкyBaПI/I- скaТaЛьOгyвaлиi зptl6или iхнi сПИсКИ'B .[снвеp, Кoпopaдo Poдинa п.п. Мorшиllських 6yлa
BЛaсникoМ мистецькoi faлеpii. Iopкo Мorшинський пpoвaдив faлеpilо.
Мав вiн 3B'я3ки, нс вiдoмo менi з киМ' Ta oДеP)кyBaB сПИскИтих фiпьмiв. Мaв я нaгoдy кoPистyBаTися piвнo ЖTИ|r|ИсПИсKaМИ'i.lepе:з lrього зaкyпoвyвaти потpi6lti менi tpiльми. Ta, lIa жaль, <}iльмiвrlpo кypсrli
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..Гaличинa''
не 6yлo )кoдних.Я лpипуcкaЮ,Щo
.ЦУH чи нaшy,[ивiзilo
3a дoмoвЛенняммbк Aмеpикoю i Poсiею, фiльми пpo тi вiйськoвi з'сднaння мyсiлa Aмepикa пePе.цaтиPoсii. МoжлиBo' щo вoни пеlкaть пiд
десятьмaзaмкal{и десь y кpемлiвськoмy apхiвi.
28-11-200719:17,БезpodimнuЙ
3aпитaння...Чп 6улo o6oв'язкoвим Bикoнaння нaкaзiв кoDraнДиPa
.Haхтигaльoo6ep-пeйтeнaнтa
Aль6peхтaГepцнepa?
Хтo нaспpaвдiкoмaндyвaв Haxтiraлем - RpЦнep ни Шyxeвиv?
Чи20| ulyцмaншaфт пpиймaв yчaсть y кaPa,Iьнихaкцiях пpoти 6i.
пoPyсЬкш(паPтизaн тa цивiльнoгo нaсеЛeнняБiЛopyсi?
Якими нiмецькими }IaгoPoдaмивiдзнaненoPoмaнa Шyхeвинa?
04-12.217 20:39,Мupoслав Kаль6а
..нaкaзи
Пpo
Геpцнеpa''Biдпoвiдaю:
Hi! He бyпo. A цe тoмy' щo Ivrинe 6упи Boякaми нiмeцькoi apмii, не
ПPvlcяIaIIИнa вipнiсть Hiмeччинi ни Гiтлеpy, MуIllPИcяraли Укpaiнi, тoMу' NIИ,стaPIIIини ни пiдстapшуI|lу|' He мa,Iи х(o,цнI/f,l(
вiдзнaк чи нaЦIиBoк нa нaПIl,txoднoстPoяx. Ми мaпи зa o6oв,язoк BикorryBaти нaкaзи
нiмeцькиx iнстpyктopiв лишe пiд нaс виulкoлy.
.{пя пpикпaдy нaBeдy декiлькa дoказiв:
a) з нaruим ПPихotoм дo ЛЬBoBa, нa пеptшiй нarшiй з6ipui, ми oдeP)кaJIи сyBoPий нaказ }raцIoгo кoмaндиPa сoтникa Poмaнa Шyхeвиvа
(якиfl6yв в apмii,IиЦI PoсвиIvt) nне викoнУBaTИ нiяких нaкaзiв нiмцiв,
a ЛиЦIeнaкa3и нaЦIих кoмaндиpiв>.
6) ypaнцi 23 6еpeзня |942 poку нaш пoiз,ц'зaтPимaвся yжe нa 6iлopyськiй тepитopii, y нeвеликoмy мiстi. Tyт ми \ЛaIIvIIaIпДЦII/IT|IIЯ
нa цiлиЙ Дeнь. Пpийшпo тyт дo сyпеPечки мiл<гaвптмaнoм Мoхa, т.3B. (aBзiхтсoфЦиpoмD 3 oднoгo 6oкy, тa з мaйopoм Пo6iryшим i сoтникoм
Шyхевинeм - 3 дPyгoгo. 06идва нaшi стapши}Iи пePeкoНуBalШl Moхy,
щo тpe6a дo3Boпити нaЦIим хлoпцям пiти дo мiстa. Moхa нa цe не пoгoДИBcя.Чepeз пiв гoдини нepгoвий стaPЦIиI{aoгo,Ioсив' щo всi стapшини,
пiдстaprшини та стpiльцi, зa вийняткoм неpгoвoi чoти, Moжyть виЙти дo
мiстa нa цlлиЙдень. I{e 6yлo pilшення сoтHикa Poмaна Шyxeвиua.
в) Moхa дaв нaкaз Шyхевинy, щo6и йoгo сoтня acllcтУBaпIa пa}Iaм
(Bipтrшaфтскoммaндo) пPи здиPaннi кoнтинfeнтy' дo Toгo
oBi-Кo>
iз
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Гpуnа сmаpшuн !УH-у. Сuёяmь: злiва nopуlнuк Бoсuй, сomнuK Шyxeвu.t.
Сmoяmь:злiaа lomаp Koвальськuй,nopуннuкЛuнёа.
ocmаннiй cnPавс|- noPучнuKГopoёucькuй.

Сniльнe фomo Hахmirаля i Poланёа nicля o6,eОнання'Сuёяmь
злiва наnpавo:noPучнuKBаcuль СuDop,noPучнuKГepман-''Opлuк,',
comнuKPoман Шухeauн,майop € в еeн Пo6izущuй-,,Peн,,.
)к' - з гoпo,цнoгo нaсeлeння. Coтня Poманa Шyxeвинa вiдмoвилaсь
цей
нaкaз Bикoнaти. A сaм сoтHик Шyхевин 3aяBу1B,<щo вiн нe пiruле >кoднoi сoтнi дo тaкoi фyнкцii тoмy, щo нaс пPиспaпИ сюtИ нe гpa6yвaти,,.
Бaчимo 3 пoвищoгo, хтo 6yв гoлoBtlим кoмaндиPoм ДУH.
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.,lliмецькi
нaгopoди Шyхеви.la''
Пpo
Biдпoвiдarо: Жoдними, бo вirr не 6yв BoякoM нiмецькoi apмii.

23-12-200723:37,vkhапаs

..нiхтo
печний для HiмevvиI{и елеn,teнт'
a дoкaзoм 6yпo, щo
iз нarшoгo
6aтaльйoнy не пiдписaв yмoBи нa дa,Iьllly спу>к6уy rшyuмaнrшaфтi'l
Ta зaвдяки нaшIoМyпoPyчникoвi якиЙ нaс ескoPтyвaв,йoмy це нe
BдaJIoся.

.[oнoси гаyптмaнa Moxa, якy Poпь вoни вiдiгpaвали?

МupoславКаль6а
19:46,
02-01-2008
Пpо доll<lсигaBптМaнa Мoхa.
Пiс,гlя:lлyки кypенiв <Haхтiraль>i <Poпянд>нa ШyЦмalIшa<}т(la'raльйoll-20l, кoМa}IдиPoм з нiмецькогo 6oкy стaв naвзiхтсo(lt}iциpn гaв.
ПTlvlaIIМtlxа.
з йoго
MoжЛивtl, 6yв вill дo(lpим пtlлiцистtlм'.IIиtlIIIс B()ЯкoМ.1.омy,..Pсll''rlaкa3aци дy)кс (tасТo llс пotoД)кyBaПуIсЯP. Шyxсви.r, як iЕвгсll
По(liгyший. I Iа пеpruомy пtlстtli нa Бiлopyсil, кtrли Мtlхa:+aбopollиBllаlIIиМ вoякaМ 3aЛиЦlaТимiсцс пoстoю i виxoдити в мiс,гo, Шyxсви.I, ltа
свtrкl вiдпoвiдaльнiсть, дaс тaкий дoзвiл.
Бvли й iншi пpивotи, ДЛЯ взасмнoi непpиязtli, нaпPикЛад' к()Л!tB
6 opo т ь6i 3 сoв € т сь ки М и пa Pт и з a н а ми 3 0 . 9 .4 2 p.' 3 ви н и гЛyп o to ltaкaзy Moхи, впaпa мaйх<ецiлa .loтa чoToBoгo Poмка Кaшryбинськoгo,
ПPoTи якoгo oпиPaЛI/IсЯяк Пo6iгyшиЙ,тaк i Шyхсвин, ни як Шyхсви.t
вiдмовився Bикoнyвaти нaкaз Мoхи' aсисTyвaти паHalvriз oBi-К<loпpи
lздиpаllнi кoнTинrентy. Toмy }lе диBO' щo вiднoсини мix< нaЦIиM шTaбoм i uавзiхтсoффiциpoм> гaвпTMaItoм Мoxoю дyже пoгiptшилися пiд
кiнець |942 poку. 0сo6ливo 3aB3яBся Мoхa нa мaйopa Пo6iгyшогo i

сoTllикa Шyхеви.la. I{iлi <тoми> дoнoсiв нa ниx BИх'otИIIИз кaнцсляpil
Мoхи дo rштa6y 6pиtaди.
Шoстoгo сiчня l943-гo Poкy стaPшIини виixaпи з Moгипeвa дo ЛьвoBa, дr в Гeстaпo мaли 3дaти мyндиPи, oдePжaти пaпePи звiльнсItllя i
вiд,ixaти дo ДoMy. Ha щaстя, ескoPтyBаB HaшIихсTаPцIин не Мoхa, Лишr
мtrлoдий пoPyчl{ик iз вiйськсlвtlгtlшrтабy6pиraди. Пpиiхaвши нa сTаIl.
пopyr111цкu'цiю y Львoвi, Шyхевин вiдiйtшoв Ha хBилинy дo дoМy' a
oфiцiйниx
кpiм
дiйrшoв дoвiдaтись, де Ми MaсМ()згoЛoситись. У ньoгtl,
пaпеpiв,6yв i спсцiяльниЙ toнoс Мoхи. l llaшrих стaPцIиtI':]aМlстЬ3aBе3Tидo гoпoвtlоi кoMaHди UlyцпoЛiцii нa ByЛицю,(веpнiцких' 3aBе3Ли
пiд ескopтoю дo ТюPМи }IaByЛ.Лoнцкoгo. Мoхa, який xoтiв yсix нaших
стaPши}l 3нищиTи' пPедсTaвиB lx y сBoсмy дoнoсi як вopo>кий' небез-
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07-12-200714:00,
Chestnut
Beльмиrцaнoвний пaнe Миpoспавеt
Чи нe мoгли 6 Bи пoяснитп, якuЙ саitе стaтyс 6ув y нленiв .ЦУH, чи ввa,кaIIJIсЯyкpaiнськi стaPrцини piвними 3a зBaнЕяDl стaPrцинaм нiмeцькшм,
якy Caмe пPисягy лpиЙмaлп нлени .(УH.
Taкoя<,чи пiд vaс слyrr<6ив Бiпopyсi нiмeцькe кoмaндyBarrrrя rraгoPotкoгoсь iз 6iйцiв,['УH якими-нe6y.ЦьtraгoPotaми, i якщo тaк' тo чll
'(yBa,Io
вiдoмo Baм, за щo сaDle..(ужe дякyIo

23-12-2007
20:26,МupoславКапьба
I{e pазпPo стaтyсvлeнiв[УH
II]еpaзствePдх(yю,
i <Poпянд>
нe 6упи
щo Кypeнi[УH <Haxтifaль>

жoднoю чaстинoю нiмецькoi apмii, як цe чaстo пPиписyють I{aМне,Iицre нarшiBoPoги' aпе tекoли i наlшi,свoi <пaтpioтиo.B дoмoвпeннi з нil\,tецьким
гo,toBниМкoмaндyвaнням Пpoвiд oУH виpaзнo зaстеpiт,Щo
o6идвi тi yкpаiнськi чaстини Bхotять пиrшфopмаль}loB ск,Iaднiмецькoi apмii, фактиннoi гoлoвнe,пoлiтичнo,пiдлягaютьПpoвoдoвioyH.
Toмy фopмyBaнI{яМ
.(УH зaймaвсяПpoвiд oУH, якoмy в пoпiтиvнoмy сенсi.ЦУH пiдлягaв,i пepeдним ск,IaдaBпPисягy.Hiмецькa apмiя
мaлa,rиЦIеylr{yl{диPyBaти,
oз6poiти тa вйськoBo BиtIIкo,Iититi Кypeнi,
а пoдiтичний вишкiл вoякiв мaB Beстисяв a6сoлютнй вipнoстi yкpaiнським пoпiтичнимцiлям.
3aсaдниним и спp aвaми 6у пи:
a) пpисягa,в якй мaлo 6yти пiдкpeслeнo,щo.(УH зo6oв'язyсться
бopoтись пPoти Moскви зa Cyвеpеннy Укpaiнськy Дep>кавy,
тa ск,IaДають вoни пPисяry yкpaiнськiй деpхсaвi,а не Hiмeччинi.
6) Кypeнi }toг,rи6утиужитi IlиЦIенa пpoти6oльrшеBицькoмyфPo'тi. Toмy, щo вйськoвa пPисягa мae спeцiяльHезнaчeння' пoсTaPaюсь
дещo 6iльrшезгaдaтипpo неi.
3биpaюни toкylt,tентипpo .[УH, 3нaючи' щo Mикoпa Ле6eдь мaв
пeBневiднoшeння щoдo тeксTy нaшoi пPисяги' y)кeтyT' в Aмepицi, iз-
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I

спPaBy ПPИcяrИ'
диB я дo HЬoгo дo Hю-Йopкy, шо6и 3 Hим B|IЯoI|I^T|л
Ле6eдь змiстy ПPvIcЯTИнe Мaв' aлe дaв тaке Bияс}Ieння, змiст якoгo пe.
Pедaю тoчнo:
nМи, це € я i oлексa Гaсин, виlхaпи Pa3oN,Iiз пoлк. oлькенoм aвтoм дo Hoйгаммеpy, як пPeд'стaBI{ики вiд Пpoвoдy oУH. Кpiм нaс
6 yв ще н i м e ць ки й п i д с т a p ш ин a , я к r u o ф е p . Bi н ,3 п o J I к. o ;ькен o м ,
сидiли нa пePедньoмy сидiннi, я з Гaсинoм }Ia зaд}Iьoмy. Пo дopoзi
I{aм oпotlи|cпустили кo,Iесa - Peд.], тoмy ми
пapy paзiв <<Нaг;aIIl|I|уI>
пpиiхaли дo HoйгaммеPy 3 Bепикиt\{зaпiзнeнняM, тaк, щo пPисягy
пePенесeнo Ha насTyпниЙ дeнь. Пo дopoзi oлькен пoдaB менi змiст
нс
IIPтIсяI|^,
щo6 я 3 нeю зaпiзнaвся.3paзy я зayвaх(иB двa мiсця,
кoмaндyBaнз
вiйськoвим
yзгoдженi 3 дoмoB,Iен}Iям' якe МИ MaЛvll
ням,6o в текстi IIPИсяTуIoлькeнa 6yлo нaписaнo' щo пPисяга€ т ься
нa в ipн i ст ь H i м e ччи н i i ф ю p е p o в i . Ц е й з мi с т я вiддaв й o м y yж e aж
в Hoйгa м м е pi .
3 нarшим пpиiздoм пpийrшoв дo Haс зpaзy Poмaн Шyхевиv, якoгo я
пoiнфopмyвaв iз пPиBe3eниM змiстoм пPисяги, нa щo вiн з мiсця зaяBив, щo пPисягaти нa тaкий змiст нe смiемo i мyсимo Bнeсти пPoтест.
вoяцTBa' 3 якиI\{Шyхeвин мyсiв 6yти B стaЩo6 не o6.,.o,o"nюBaти
щo пPoTест в iменi Пpoвoдy oУH склaлolvty кoнтaктi, виpiruиIII/INIуI,

28-1I.2007 19:17,Бeзpo6imнuй
Чи 20lIшушмaнIшaфт 6paв yvaсть у кaPaпьних aкцiях?

04-12-2007
20:45,МupocпавКаль6а
Haш BiддЙ бyв пpизнa.reниЙ
дllя (oxoPoнитpaнспopтiвi мoстiв>.
B 6oi з пaPтизaнaми сoвrтсЬкими Bстyпaв тoдi, кoли Boни нaпaдa,Iи
нa нашi стaницi, щo6и ix 3нищити _ злiквiдyвaти.3a цlлиЙ чaс пePe6yвaння нa Бiлopyсii' сoBrтсЬким пaPTизaнaм }Ie Bдaлoся знищити нi
oднoi нarшoi стaницi a це тoltry, щo кoжнa стaниця 6упa o6лaднaнa як
твePди}Iя, a 3 нaсe,IенHЯM Ж|4IIуIв якнaйкpaщiй згoдi. oдин iз вoякiв
тaк пPo цe згaдy€ : n36лижaвся кiнeць нaшoгo кoнтPaктy. Жaль 6yпo
пPoщaтися i poзп1,vaтисЯ 3 ТуII\1уI
гaPниIvrи JIюдьI1{и,3 Як91MИyх(e 3)Igпись мoB з piдними. 3 oкoлицi схoди,Iись Люди, щo6 пoпpoщaтися 3
IIaми' як свoiми piдними cуIнaMИi 6paтaми. I]e спpaвдi 6yпи звopylшливi кapтини. .['o тoгo нe otиH пrPе)ffBaв Poзлyкy iз симпaтiеlon.
Paдx<y пaнoвi Бeзpoбiтнol{y пoгJIянyти в кtlи)ккy мoгo aBтoPстBa
пiд нaзвolo nДyflo, видaнiй в.[eтpoйтi у |992 P., тaм пoгJIяньте нa стopiнкy 64' Ira зниIикy <спiвrкиття з мiсцевим Haсепенням>, як i нa зниIvtки нa стopiнкaх 62 i 67 .

0 l-09-2008I I :27,Cяpэtryкhpбiк
Питaння:'Чи

20lIшуЦмaнIпaфт 6paв учaсть у каPальHих aкцiях?'

3aпит o6еpпeндepa, якoi змiни Ми )кaдa€ I \,to,ми Bкaзa,Iи' щo' згlдHo 3 дoКypiнь ма€ скJIaсти пPисяry нa вipнiсть не Hiмеччинi й i1
"o"n."'"й, JIиIIIнa вipнiсть Укpaiнi i Пpoвoдoвi oУH, тa щo yзгiднити це
фюpеpoвi,

дiillписпaTи'

a нaстyпtloгo дня Кypiнь ск,IaB пPисягy ).
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Сniaкummя

з лticцeвuм t|асeлeнняIу|в Бiлopусii
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пaсь-

ля taмoBЬt (yгoдьl) пaмiя< Шyхевiнaм i Ус. Poдзькaй yканцьr
УBP N0lo
... a Дa тaгo... ньrтaйr1e свaе
'(

лiпеня |942t.

I5-09-200810:I4,Мupocпaв Калbба
щo
Biдпoвiдь п. Cяpжyк Гop6iк.Питaння: (влaстивoтBеPд)кеII}Iя),
пoпoвнювaв
Бiлopyсii
нa
пo6yтy
пiднaс
свoгo
6aтaльйoнПo6iгyшoго
3/IolIини'pеквiзицiями' aPerцтaМимoлoдi, 6opoть6oю з 6iлopyськoю
сaмoo6opoнoю,Po3стPiлaмиiх, тoщo.
Bиглядaемeнi, щo Bи дaлi жиBeТеTими нaклепaМи-пPoBoкaцiями
Bам мo3амy/IЮвaли
ЯKу|NIуI
стaлiнськo-6peжнсвськo-каle6iвськиМи'
)кoднoгo
не
нaйдeте
дoкyМен30к y чaсaх вiЙни.Ha BarшiпPипyщe}IHя
тy,6o Bсетe' щo Bи дyМa€ т е, цe 6pеxня - здyмaнi Hак,Iепи,щo6 в oчax
як нaйпiдпitшiзпoчини
нaшoгo}IaPoдy6opoтьбyУкpaiни пpедсTaBити,
не oминyв цеi спpaви.
Hюpн6epry
в
}IaPoду.Tpи6унaл
сyпPoти сBoгo
нaйменllloгo
нaйrшoвrци
дoкaзy нa тi
Пpoвipив ii дy>кедoк,Iaднo'тa не
пpoвoкaцii.
мyсiв ствеpдити'щo це звичaйнi наклeпи
oчoPне}IHя'
Пpo пo6yт нa Бiпopyсii,xoчa й кoPoткo' пoсТaРaЮсьBaм нauepкнyти. 3aвдaнням6aтaльйoнyбyлo:oxoPoнaтpaнспopтiв,мoстiв, i дopiг.
Гoлoвнийнiмецький rштa66yлo poзмiщенo в мiстi Бopoвки, дe 6ули
вiйськoвiкa3aPмитa Br,IикiскЛaдиaмylliцii. Лише дPyгa сoтI{япiд кoмa}Iдoюсoт. БpиriдePaBикoнyвaлaслy>к6у6iля rшта6y.Bсi iнlшi сoтнi
6улиpoзкиненiпo менш-6iльшrl2 тo.lкax,дaЛeкoвiд БopoвкiB,нa пPoстopi 2400кB. км. Toмy 6iйцi цiсi сoтнi нaстoбyпи в poз'iздaxпo24roДИHИЦaдo6y.oхopoняти ТpaнсПoPти6yлo дyже не6eзпечнo'3 oглядy
пaPтизaIt.Ми пotla зaмiнyвaнняд'oPiгi наскoкиiз зaсiдкисoBeтськI{)(
6aчили, щo нaЦIим 3aBдaнням 6yде нe,IиllIе пипьнУRaTИ мoсти Йllляхи, a Й вишyкyBaTи 6iльtшoвицькi пapтизaнськi 3aгo}Iи' якi кpились
пo лiсaх. oднак, 3a весь яaс piннoi oхoPoни Ivroстiв,не вдa,Ioся пaPнaм aнi oднoгo 6еpех<eнoгo мoсTy' a це
тизatlськиМ 3aгoнaМ сIIaIIИTI/L
пpийняпo нaс не як oкyпaнTiв, пиrш
}Iaсепeння
мiсцеве
Лиlll тorr,ty,щo
як свoix синiв. Ми чим ,IиIшмoгпи пolvlaгaлиiM, вoни х<повiдoмпяли
}IaссBoс(taсHoпPo пoяBy тa Pyхи сoBeтськиx пaPти3aн тa tхню силy.
..poзстpiпи
сaмoo6opoнцiв'' пoдaм Bам тaкий пpиклaд: (ПoA пpo
,,
6iгyший Евген,
Дpуl<ини Укpaiнськиx Haцioнaлiстiв y |94| - |942
poкax''.стopolIa 32)
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..Taкий
Bипaдoк:Aдьютант,пoPгr}rик Rpмaн, дiстaв нaкaз oсo6истo
вiд кoмaндиpa дивiзii: 6yти кoмaнд,'Poм eкзекyЦii пpи poстpiлi oднoгo
Boякa' 3асyдженoгoсy,цotvt.
Геpмaн вiдмoвився вiд тoгo. Cкaзaв кoPoткo'
6yв
нa
6opoвся
i
6yпeбopoтИcЯ,aпepoстpiлювaтикoгoсь6eзщo
фpoнтi,
з6poйнoгoне 6yле.Кoмaндиpдивiзii зaпитавйoгo,чи 3нaсвiн,якi наслiдки вiдмoви сyпPoTи нaкaзy?Гepмaнвiдпoвiв,щo 3нa€ ' i здaе сo6i дo6pe
спPaвy 3 тoгo' щo йoгo 3a це чекar' aлeтaкoгo }Iaкaзyне 6yпe Bикoнyвaти.
I не викoнaв. Кoмaндиp дивiзii He скoPисTaвсяз свo.ixпpaв, i нi.loгo Геpмaнoвi не стiUIoсязa це''.A нa пpиязне спiвlкиття iз мiсцeвим }IасеЛeнням
пoгЛ,IнЬтe
нa з}IиMкиу мсiiйкних<цi..ДyH-.[eтpoйг |992p,,.
Хovy Baм щe скa3ати,щo 3 хBиЛинoю poзв'язaння ..Haхтiraля''
o6epлендеp i Геpuнеp вiдiйrшливit нaс, i нa Бйopyсii з нaми y)кe Hе
6ули.
29-12-200722:31,Мupocпав Капь6а
Пpo нiмeцькi нагopoдиyкpаiнськиxвoякiв.
Poз'яснeння пPo нaгoPoди - xPeсти laсrIуГИ.
Toмy,Щo 3яBЛяютьсянeпpавдивiплiтки пPo HaгoPoд)I(ення
вoякiв
(xPeстaми lacIIуtИ>>,
не зaбyвaюvи нaвiть }IaгoPotиTий сoтникa P. ШyхeBичa,зaяBIIяю'щo нiкoгo з вoякiв iз кypeнiв.ЦУH не вiдзнavyвaнo,
Toмy, щo ми }Ie6ули вoякaми нiмeцькoi apмii.
Tpaпився за цiлий чaс oдиt{oкийвипaдoк HaгoPoд)кеI{ня
пoPyчника
Юpка Лoпатинськoгoзвичaйним <зaпiзнимхPестolr{>ЯКИNl.
нaдiпяють
'
кoмa}ЦиPи вiддiлiв. A тpaпилося це Taк: Hахтiraль y склaдi пepедoвoi
oxoPotlи' якoю кoМa}IдyBaBпoпкoвник Кpaтoхвiль y пoхoдi Пpoскypiв-Biнниця,6iля Бpai.лoвaнaтPaпиBнa cипьниЙспPoтив вoPoгa.
.[пя пepeвiPки сTaнy на 6iннoмy шIляхy Бap-Бpaiлiв' пoIIкoвник
Кpaтoхвiль вислaB стaPшIиHсЬкyсте)кy дBoмa aBTaМи, яKИМИпPoвaдиB пoP. oбеpпендеp.oстaннiй зa6paвпoPyчникa Ю. Лoпaтинськoгo'
як пеPeк,Iaдaчa'
Toмy' щo вiн знaв 6ездoгaннoнiмeцЬкy мoвy. Biн вивiдaв y сeЛянПPo сипy вoPoгaтa йoгo PoзтaЦIyBaння,
дoпoмiг випPoBaДИTуlсте)кy 3 тoгo oToчeння.Пoпкoвник Кpaтoхвiль yсiх yнaсникiв
стeжi нaгopoдиBхPeстoМзaслyги'B Toмy i Ю. Лoпaтинськoгo.lpуrиЙ
випa,цoк'вiдoмий менi, це нaгoPoд)кeннякo,lиlIIньoгoчле}Ia!УH хpeстoМ зaс/Iyги(мoгo зaстyпникaдPyгoi чoти _ тpетoi сoтнi) Aнтoнa Фе-
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нa Бiлopyсi,yх(eяк пoпiцистa.Федеllиlшиtl6yв вa>ккoпopaдсIIиIIIиIla,
llений впiткy |942-roPoкy' тa звiпьнеtlийз вiйськoвoгorшпитaдяl8-гo
..ШyЦманшaфтTPaBняl943 poкy, мaйже 5 мiсяцiв пiспя poзв'язaння
як:
6aтaпьйoнy20l'1 Пpи звiльнeннioдеPжaBвiн бaгaтoпoсвiд(IснЬ,
- Boякa apмii гpyпи Haхтiraдь;
- 20|;
- Чдена ШyЦмaншaфт6aтaпьйoну
_ Biдзнa.lеltня залiзним хPесToM;
- Медaлею ПoPaHсlIlIя;

- Пoсвiдкy звiпьнення.
IIiхтo ilrlлиЙ не oдеP)кyBaB)I(oДниxпoсвiдoк пpи звiльненнi.

22:22,S.D.
28-11-2007
oсo6истi спoгадt{пpo Poманa Шyхеви'".'.*o",,"й

панe, вивчаroчi стopiнки
iстopii ви3вo,Iьlloгo pyхр пoстiйнo зyстpiчaю спoгаtи пpo Poмaнa Шyхeвиva. Як я
poзyмiro, цe 6упа непеpeсiннa тaпaнoвитa
oсo6истiсть. Бyлo 6 дy;сe цiкaвo пoчyти
oсo6истi 3пoгaди пpo Кoмaндиpa. ['якуlo.

МupoславKапb6а
12:18,
05-12-2007
як нeПеPеBaшaoцiнкaP.Шyxeвичa'
сiчнo тaлaнoвиToi oсo6истoстi, с впoвнi
пPaBи/IЬнa.Пеpебyвaючи 3 ttиIvrцiлодo6oвo майжe Piк чaсy, МaB я Мo)I(ливiсть
пiзнaти йoгo з6пизькa. Birl - незмiнний
Poман Шухевuн
пPиклaд геpoiзмy, ltезpiвняний стpaТег РеBoлюцiйнoi двoфpoнтoвoi вiйIlи yкpailtськoi нaцii. Ife людинa
llaдзвинaйнoi вiзii. Ух<eв пеPllIих днях наЦIoгo пo6yтy в Iloйгaммepi
пo6a.lив вiн, щo нiмЬцькe кoМaltдyваIlня виrцкiльHoгo тa6opy не дo.
TPиМy€ T Ься дoмoB/Ieнь' пoгoд)I(еIlихiз Гoпoвним Hiмецьким КoмaндyвaнIIям (oКB), пiд uaс фopмyвaнlIя дPyгoгo кypеня Poпянд. ЗpoбивЦIи пPaBиЛьний виснoBoк' дa€ вiIl накaз, щo6 yсi нoвi нaцri стpiльцi
y)кe не пlд пPaBдивими пpiзвищaМи ЛиlII псевдoнiмaми,
BIIИсУBaIII/1сь
6o yх<етoдi вiII пеpсд6aнав' щo дoBедеться iти йoмy зi свoiми Boякaми
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в пiдпЙля. Oтoж, щo6и llaдaпi lIе пoтсpпiли ixнi poвiн пpиxoвyс вiд нiмцiв iхнi пpaвдивi iменa.
ДуI||И,
Як пpoвiдllик' нe потpс6yвaв дсlpaдникiв, }Iе пoтpсбyвaв po6ити зaсiдань, щo6и винести певrri piшelrIIя lIи BиснoBки. I{е 6yлa ЛЮtинa.пPoвi,цник, вiн
з мiсця виpitшyвaв все, бepyни нa се6е пoвHy вiдпoвiз llадзвиvaйнoю вiдвагoю,
дaльItiсть. I{e 6yлa /IIoДи}Ia
не3IIaМнoюсилOIoДyхy.
Шyxeвин ПoкaзаB се6е як нaдзвиvaйний кoмaндиp. 3aгaльно y вiйську лpиЙнятo' щo стaPЦIИHИ Зa
llaйменtшi пpoBини стaв/IяTЬвoякiв дo кaPIrих звiтiв.
Я нe бaчив, щo6и Шyxеви.l кoли-не6yДь кoгoсь Пo.

Poман IIIухeвuн
у фopмi
Hахmieаля

слaBдo Taкoгoзвiтy.A кapи6ули,цoситьстPoгиМи'oсo6дивoнa фpoн-

тi, кoли Boяк пPoBиI{иBся,й тo, .1ц6ув винним, .Iи нi. Якщo Bине}I'тoдi с лиtп oднa кaPa - кaPa смеpтi. Тoмy немaлo нaЦIих вoякiв зaгинyлo
пoдiбнoю смеPTю пiд.1n. oстaнньoi вiЙllи цiлкoм tIевиIIнo. Шyхeви.I,
якщo хToсЬ ПPoBиHиBся, Пoв'язyBaB пPoсТyпки 3 Pеa/Iьнoю дiйснiстю
Ta кoPисTю' a He Blд'цaвaвBинних пoкapaнню.
Шyхсви.l 6yв надзвичaйнo цI,IяxсТнoю тa вipyю.loю ,IIIoдинoIo.
Пpимipoм: пеPeд Piздвяними Cвятами |94|l2-ro Poкy звеPtlyвся вiн
дo стpiльцiв i стapшин тa пiдстapшин, щo6и кo>кнoiп'ятllицi вiдмoвпяли сo6i мaслa i кoнсepвiв, щo6 зaoщaдити7х на святкoвi пoдаPyнки
пoтpебyюним. Шyхeвич нс МaB ненaвистi нa PaсoBoМy rPyнтi дo PoсiяlI. B oднiй мiсцсвoстi нa Бiлopyсii 6ув дитя,lий гypтolкитoк. Бyли в
I{ьoМyПePeвaжнo зaмopенi гoЛoдoм poсiйськi дiти. Шyхевич зBеP}IyBся дo вoякiв вiддiлy, якиЙтaм сToяB' щo6и вiдмoBIIЯIIИсo6i дещo з ilкi,
тa, щoби PяTУBaЛИ зaoщaджениМи хaPчaми Tих гo/Iotних дiтей.
Чaстo ми, сTaPI]Iини' BeчoPaМи,лiсля 3aHять' laxotуIl:,Идo йoгo кiмнaти. IIе paз пiзнo вiн, втoмпсниЙ,кЛaвся спaTи' i в нarшiй пPисyтнoстi стaвaв нa кoлilla Ta мo/IиBся. Ми чaстo B ToМv йoгo пiзнitше нaспitуBaЛИ,
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04-12-20072I:16,S.D.
нaсепеtlllя дo [УH тa Bеpмaхту.
Шaнoвний пaнe' Po3кa)t(iть,6yдь паскa' як зyстpi.rапo мiсцeве нaсeпення нiмцiв y l94l-мy? Чи вiдpiзнялoся це стаBпення в Гaличинi тa нa схiд
Cтaвпення

вiд 3бpyva' нaпPиклад' на Biнничинi?
Чи змiнипoся стaвДенltя Дo нiмцiв пiзнirше, якщo так - тo чеPез якi o6стaвllнll?
Якe 6yпo стaвпеllllя дo дPу)кинrrикiв з бoкy мiсцeвoгo населення нa 6iлoPyських зeм,Iях у |942-му?
Бyв 6и ду)ке вдячrrпЙ зa6удь-якi хapaктepнi пpикпaди тa спoгaди.
3 пoвaгoIo, Cepгiй .(iбpoв.

21-12-2007 18:59,Мupoслав КаЛb6а
Hoйгaммеp i вiд'iКypilIь Ilаxтiraль l8.lсPвllя 194l poкy ЗaIIИЦIИB
на схiд дo Pяшевa.I larшкypiнь з l -м Бpaндeн6ypським6aхaв Пoiз,цoМ
TaЛЬйoнoмпiд кoмaндoю Ф.B.Г.пPиЛyчeнoдo l-i Гipськoi дивiзii. ЗaBдаHняМo6ox кypeнiв бyлo oхopoltяти l-y Гipськy дивiзiю в ii мapшi
iй дo.
lta Львiв, уcуBaTИ BсЯКИiloпip y пiдхoдax дo ЛьBoBa, Ta IЧу:,сTIДTИ
POгy ,цoIIЬoгo'якa Пpoxoдилa в 6oях Ta y BoPo)ких нaЛьoTaх.
Toмy з цивiльним нaсе/IеHHЯМB нarxoмy пoхoдi tsIlеPцIестpiнулисями
y Львoвi.,[o сoбopy Cвятoгo lopa зiЙшлися ми 30 чePBня o гoд. 5:30paнo. Cкopo П,Ioщy 6iля хpaмy зaПoB}Iипипo 6epеги львiв'яни, якi ссPдечt{o
вiтaли uсвoс вйськo>. Boни 3нaЛи ПPo стPaЦIнi мaсoвi в6ивствa B'язIIiв
y львiвськlrх TIоPмаJЬтoмy paдiли BTr.Ii сoBстiв. Haвсдy сЛoвa кoMaнI{иpa Ф.B.Г. нaЦIIo(o6oх кypенiB, як вiн свiднив нa дoпитi пpo пеpeбyвaння
y Львoвi: ...( дaB IIaкaзпoP. ГеpuнepoвiсTягнyти Bсi сoТнi <Ilaхтiraля>iз
3aняTих IIим o6'скTiB Ta пPивести lх нa ппoщy пеPед PаTylIlею.Ha тй плoщi зa тoй .laс :ri6paлися тисячi цивiльних ЛЮдей,Ilaй6йьшe бyло yкpaillцiв. Кoли сoтlti <Hахтirаляo BсTуIIИтIИнa PaTyцIсBy п/Ioщy' /Iюди Biтa/Iи
lх гoлoсними oкликaМи, Деякi 3 Ilиx стaBа.IIинa кoлilla Ймoлилися. Сотlti
<Haхтiraпя>спiвaпи yкpaiнськlо< пiссltь пiд гoпoсний пдaч цивiльнlо<,щo
Пoдiбнo нaседення вii.х вiтaли, - цe дo tли6ици сеPця зBoPylIIиЛ()IvtеIIе).
Ta/Ioltaс i в Tеpнопoлi тa iншlо< мiсцсвсrстяx ГaЛи.lини.
|З лиrпlя <Haхтiraльn iз фимaлoвa псpсйшoв Збpy.l в псlxодi.tсpсз
Сaтанiв до ПpoскypoBa' a звiдти дo Biнницi. Як бi.Iнe зa6с:зпсчеIIltя
(флaнrовa oxopoнa) тoi >ксaмoi l -i Гipськoi дивi:зiiMи дoсиTь пoвiльllсl
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ПpoсyBa/IисЬп(),IIЬoBиМи
дoPoгaМи. l'oмy мaЛИ |vLo>KIIИBiсть
зyстpiva.IИсЯ' хoчa б кoPOTкo'
:r мiсцeвим IIaсеЛсI{ItяМ.
Бyлo вoнo iнrпе, нilк
в Гaличиlli. Бyлo зaлякaне' мoвчaзнс' недoвipливс. Iдyvи сeлами .Iи Мiсте.IкaМи' спiвaЛИ М|,1нaшi пaтpioти.Iнi пiсlli' як oT: <3poдиЛИсЬ NlИ iз кpoви нapoдy) .Iи <Ми yкpaiнськi
ПapTизaни), ни пoдiбlti, й >коднoгoвPa)кеlIня Bo}lи нa мiсцeве нaсеЛсtlня нe:зpo(lили,aж
r lастyп o гo дн я пo(IaЛими спiвaти пiсlli, з ltаI li в iх lliх paй o н a х, Як OT:
o. ё-p, Iван Гpuньoх,
"Poз пPягaйTе хлoп.lи
1940-ipoкu
nХме.пl<l>кти мiй Хмелlо>, i люцi r.онiu,
ди ПotlaЛи BикoдиTи 3 пoзa pогiв бyДиlrкiв, тa
BхoдиTи 3 нaМи в гyтipкy. Ми paдили iм rпвидко, I{ечекaЮчи нaкaзiв,
ви6paти мiськy .lи сiльськy paдy з чесних пoPяДllих лlодей i пеpе6иpaTИ BrIaДув сBol veснi pyки.
Paдили ми iм зaxoвати стiльки зеpнa, щtl6и вистaP.lилo дo нaсTyпIlOгo BPo)каю, бо гoлoдний нiмсць гoтoв йoгo y вaс зa6paти, тoдi, щo6
Bи H e 3a3н aЛигoЛoдy як y l9 3 3 p oцi.
B пeprпy недiлlo наllloгo пo6yтy в loзвинi, пеPед з6yДoвaним нaми вiвтapем' нaЦI капеЛяI{o. д-P фиltьtlх вiдпpaвив ()пy>к6yБo>кy,,Цо
якoi спiвав кypiнний xop. .(oвiлaBЦIись,щo вiд6yвaсться Богtlс лу>к6a,
IoзвиrIцi ПPИНecЛИцеpкoвнi к}Iиги тa yтBаP' що iх зaxoв aли 6ули пic/Iя 3нищeння бoпьrпевикaми мiсцевoi цеpкви. Плoщa 6yлa виповненa,IюдЬMи, якi з вeликиМ зBoPyЦIeI{HяММoЛи/Iись.Бaгaтo людей плакaли. Пiсля цьoгo Бoгoслyх<еннявiдношeння мiсцсв<rгoIlасс/IсHняДo
нaс 6yлo сеpдеlIIне.
Haше спiв>киттяз lliмeцькими iнстpyктoPaМи' сTaPЦIиIlaми.lи пiдстaPцIинaMи,6улo пPия3не. Piвнo ж нaсе/IснHядo apмii стаBи/Ioсьдo(lpе, тoмy, щo apмiя чеснo се6е пoвoдидa. I'IснaвистЬ нaсеЛен}IяМaлo
дo Tих вiддiлiв, якi пiдлягaпи гiтлеpiвськiй пapтii, тa Йшли зa фpolrтoвoю лiнiсю, лiквiдyвaти Bсe це' що 6yлo пPoтиBtIr пapтii. A ltеllависть
дo нiмцiв Haсeлe}lllяпotlаЛo BИяBЛЯTИтoдi, як lliмцi пo.lалИ BИ||ИЩувaTи гoIloДoм в тa6оpaх ПoЛoIIr}Iиxсoвiтськoi apмii.
B Бiлopyсii спiв>киття3 IIaсс,IeHням6yлo нaйкpaщe. IIaшi вoяки чим
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Мoг,Iи. llaмaгaЛися пoMaгaТи цивiЛьнoмy }IaсеЛeнню.Хo.ly ствePдити' щo 6лopуcи - дy)I(е дo6pиЙ
IlaPoд 3a хaPaкTePoм. HaдзвинaйнO гoсTинниЙ,щиpий. Haшi вoяки
>KИЛИ3IIИtl.ИB якнaйкpaщiй дPy)к.
бi тa згoдi Bесь чaс пеpeбyвaння.
Бiлopyсь. Слуяс6уБoэкy вiёnpавляс
o. Bсeвoлod!уp6ак

23. 12-2007 23:35, vkhаnаs
Пaне Миpoслaвt Poзкаlкiть пpo
yчaсть y кypенi o. Д-Pa. I. Гpиньoхa

Aдя<е пpo йoгo poль y пiдпiплi вiдoмo нaдзвиvaйнo мa,to.

02-01 -2008 19:29,Мupoс]|ав KаЛb6а
Oтець дoкTop финьox Iваll (Bсeвoлoд)- кaпеЛaнкyPеня nl.IахтiryГBP. Члeн ГC3C yГBP.
альu.Biце-пPезидеHT
Hapодився28-го гpyпня |907-ro Poкy y седi Павлiв Pa,цехiвськoгo
P-нy нa Львiвщинi.Пoмep l4-гo вepесняl994-гoPoкy в мiстi Мюнхен
(Hiмеччинa).
Плaстyн,iменoвaнийГетьмaнськимСкoбом. По зaкiнченнiЛьвiвсь.
кoi дyхoвнoi семiнapii y Львoвi |932-ro Poкy BисBяtlенийнa сBященикa
yГкЦ y со6opi Cвятoгo Юpa. У l933 poцi здo6yвдoктoPaт6oгoспoв'я
в lнсdpyui (AвстPiя).Bиклaдa.IБoгoслoвськoiAкaдeмii y Львoвi.Член
Пpoвoдy oyH с.ц у |942-|943Poкaх.Учaсник III HBЗ OУH, o6paний
tlленoМГoдoвнoi Ради oУl.I. Член PeфеpeнТyPи3aкop,ЦoнниxЗв'язкiв
(|943-|944 PP.)' iT гoпoвний ПPедстaBникнa пеPегoBoPaхiз пoпьським
пiдпiллям,a Tакoжi з pyмyнамиTa yгoPцями в l943-l944 poкaх.Aвтop
пpoектiвuУнiвePсaлyГBP>, <ПpисягaBoякa yПA>, yчaсник B3 yГBB
член ГCЗC yГBP. 3 l945-гo Poкy - нa емiтpацii y 3aхiднй Hiмеччинi.
Член 3Ч oyH l945 - 1948pp. Гoлoвaпpезидii3П УГBP. КepiвникзB'язкy
вiд УГBP дo З6poйнoгo Пiдпiлля нa Укpaiнi в l948-l953 Poкaх.
02-01-200819:30,keуmаster
Якщo мox<нa
- ще щoсь пPo йoгo yvaсть в кypeнi Haхтirапь(-)
05-02-200820:41'Мupoспав Капь6а
Пpo yuaстьoтця д-Pa финьoхa в кypенi Hахтiraль
o. д-P. Iвaн финьoх 6yв пpидiпeниЙ цсPкoBtIимИ BIIaсTЯMИ
як кa_
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пеля}Iдo нaПIoгoкyPе}Iя<Haхтiraльn.ПP"lxaв вiн paзoМ 3 нaМи дo lloйгаммеpa, i вiд
ПePшoгo д}Iя iснyвaння кyPеHя <HaхтiraЛьD,a)к дo йoгo PoзB'язaннявикoнyвавсвoi
o6oв'язкикaпеЛянa.BiдпpaвлявБoгoслy>кби,
пiдr1x.яких виtoЛoцryBaBпpекpaснi peлiгiйнo-пaтpioтиннiпpoпoвiдi.Cповiдaв тa oпiкyвaBся хвoPIr.MИ
Ta пoPaненими.3 пpихoдoм
Львoвa,
6yв
o.
Дo
финьoх зв'я3кoвимнaшиМ
з МитpoпoлитoмA. Шeптицьким.
B пeprшyнедiлюнaЦroгoпo6yтy в Юзвинi,
пеPедзбy,Цoвaним
нaми вiвтapем,o. д-p финьoх вiдпpaвивCлyжбy Бoл<рдo якoi спiвав
ку pillllиЙ хop. .[oвiпaBЦIисЬ'щo вiдбyвaсться
Бoгoслyх<6a,
юзiвцi ПPИHeсЛИ
цеpкoвнi книги

o, ё-p,IванГpuньoх
niё чаc суdу наd
06еpлeнёepoм

тa yтBaP' щo iх зaхoвaли6ули пiсля знищення 6oльrцеBикaМи мiсцевoi
цсPкBи. Плoщa бyлa випoвненa людьМи, якi з всЛиким зBoPyшсн}IяМ
|'t|oЛ|,l,ЛИ,cь.
Бaгaтo лlодей пЛaкaЛo. Пiсля цЬoгo Бoгoслyх<енt{ястaв/IеtIня мiсцевoгo нaсслeння дo нас 6yлo сеpдеrшнс.
Пiсля злyки oбoх кypенiв, iх пеpефopмyвaння lla пoлiцiйниЙ вiддiл
(Шyцмaнrшафт6aтaльйoн 20l), 3 дoPyIIення кoмaндиPa куPrня, сoт}tикa P. Шyхевичa' o. Д-p Iвaн финьoх вiд'tхaв дo Беpлiнa нa пPацIo дo
oстмilIiстеpiюм.
Tа нa тoмy пpaця йoгo для спPaви нaцIoгo кyPеня Hахтirаль ще }Iе
закiнчилася. Пiсля закiн.leння вiЙни Ф.Ф.H. (Aсoцiяцiя Жеpтв Haцизмy), пiсля oДeP)кaння звiтy сoветськoi Кoмiсii пiд зaгoлoBкoм: nКP,вaвi здoчини o6еpлeндePa>' як i iнtших фaльшивиx дoкyментiв i свiдче}ItIЬ'нa пoчaткy квiтня l960 p., ПePек/IaЛaiх нa нiмeцькy мoвy i
пеPедaJIa дляo6винувачення B сyд.
I тaкиЙ сyд вiд6yвся, i y Схiднiй 3oнi Hiмeччини, i y fliмецькiй Федepaтивнiй Pеспy6лiцi, в Бoннi.
Ha сyпi в Cxiднй 3oнi IIiмеччИ||И' I|Pи|сToсyBaBЦIи3aкoни сoB€ Т ськoгo сyдiвницTBa' 6yли зaсy.Цlкенi..нaxтiraльцi>,3 пoPyч}tикoм T. o6сpЛсндePoм' як кoмaндиPoM' дo нaйвищoгo вимipy кapи.
Пiсля закiнчеtl}lя сyдy B Cхiднiй 3oнi HiмечЧИt7И,тaкий )I(есyД Biд6увся i в ФР[I, в Бollнi. Пpoкypaтypa ФPII тoч}lo дoслiдилa дii <Haхтi-
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raпя>Ta ПoP. TeoдoPao6epпендePa,маючи ,цoстaтHьoсвiдкiв тa yчaсHикiв, a тaкo)к фoтoдoкyмeнтитoгo чaсy, зoкPемa пo6yтy y Львoвi.
визнaвyсi звинyвaченнянeдiйсними- i вiдкинyв yсi звинyвaнeнCy,Ц'
ня пPoти Haхтiraпя тa O6еpлендеpa.
Ha тoмy сyДiв Бoннi пoкпикaнояк свiдкaй o. t-P. I. финьoxa, якиЙ
пiд пpисягorозiзнaв, щo:
<I]iлиЙBiддiл 6yв ствopeний iз yкpaiнцiв aнти6oльtшевицькoгoнaстaBпенtIя'нaPirхoByBaBякиx 300 пюдей,з них пoпoBинa6упa3 Bищoю
oсвiтoю.Метoю Biддiлy 6yлo визвoпитиyкpaiнцiв з-пiд мoскoвськo6oльruевицькoioкyпaцiio.
Biн зaявив:< Ми вipили Taкo)к'щo 6yдемo зaв'язкoмyкpaiнськoi
apмii. Hiмeцькi стapп.tиHинaшIoгoBiддiлy 6упи пpихltльнi нaшим цiлям)... nЯ ствеpркyю 3 a6сoпютнoюпeвнiстю,щo нaшIBiддiл нiкoпи
кoгo нe6ytь' як тaкo)кне бyв yчaсникoм
не дaвaBнaкaзy aPешIтyBaти
пpи лiквiдyвaннiлюднoсти Львoвa iншими гPyпaми. Taкoж не вiдoмий мeнi )кoдe}Iпooдинoкий випaдoк, щo6 хтo нe6yпь iз чпенiв Biддi.
,IyдoпyстиBсяякoгo нe6yпь3Лoчинyнaд гPoМадянaмиЛьвoвa>.
23-12-200723:43,vkhаnаs
Хтo poзpo6ляввitзнaкиДУH?
02-01-200819:50,Мupocлав Каль6а
в Юзвинi, пiд чaс веvipньoПiсля зaЙняттяBiнницi, вi,цпoчивaючи
вoякoвi вPyчиB вiдзнaкy.[УH.
гo aпeпю'сoT}lикP. Шyxeвиv кo)I(HoМy
Кoжна з них 6yлa llyмеPoвallai пpи кoх<нoмy нyмepi y спискy стoяJIoiмя кoмy Тi вpyченo.
Cказaвтакoх<Шyхевин,щo йщaсники Poяк, PiBtlo ж, щo пi3.
IIЯНДaTaкoжiх oдepх<aть,
нi.rшe
oдеplкиМotиa,Ii,для нoЦIеtlняв цивiльнoмy в6paннi.Гoвopилoсь,щo.iх BигoтoBпе}lo
в Кpиницi, a пPoекTyBавЕдвapt Кoзaк. Бyпyни в !етpoйтi, питaвся я y дoчки Е. Кoзaкa,
чи вol{aмo)кеменi
пaнi Haтaлi Мop,ЦoвaнецЬ'
пiдтвеpдити,щo вiдзнaкУДУн пpoектyвaвiT
Bidзнака!УH
бaтькo,вoнa пiдтвePди,Ia,щo тaк.
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B 198l poцi, в сopoкaлiття .(УH' вiд6yIIИ|,t|vl
свiй 3'iзд нa Coюзiвцi, в СШA. oдepх<aвrши
oди}IoкyвPятoBaнyнaЦIyвiдзнaкyз apxiвyoУH, дaв
я iT вiдтвopити з iдeнтич}Ioгoмaтepiaлy,фopми,
BэЛИЧуIHИ
i вaги, пoнyмеPoBaнi i oдepжaпи iх
живi щe тoдi uлeни.ЦУH.Tакo>кBигoтoвлeнoтoдi ще й мaлi сpi6нi вiдзнaки BеЛичинoючeтвеPTv|HИBeIIИKoi,для цивйьнoгo вбpaння, бeз нyмеpiв i B Heoзнaченiйкiлькoстi.
05-02-2008 2 3:05,уkhаnаs
Чи гoвopивтoti P. Шyхеви.rпpo мaй6yтrrюtoлю Poсii?

СomeннuЙУПA
Пеmpo Meльнuк.
,,Xмаpа,'з
вiёзнакoю
!УНу на odнoсmpoi.

20-03-200812:35'Мupocлав Капo6а
Якщo кoпиil6yлa мoвa пpo Poсiю,тo,IиIIIтoдi, кoпи ми o6гoвopюBa,IиспPaByпPo PoзBaп<Tlоpмиllаpoдiв>,якoю
6yв тoдilшнiйCoвстський Coroз.oднoзгiднo усi6ули тoi дyмки, щo JIиrшеспiпьниt'tlИc|^IIaМИ
yсiх пoневoЛеHиxCoвстським Сoюзoм нapoдiв
yдaстЬсяPoзBa]IиТикoмyнiстиннy тюPмy нapoдiв,нa pyiнaх якoi пoстaнyть нaцioнaльнi,сaмoстiйнi дepх<aви
y свoiх етнoгpaфiv}tих3емJIяx'a мirк ними тaкo)к i Poсiя, зi свoiм yPядoм, якиЙ 6уд'eвiльнo ви6paниЙpoсiйським нaPoдoМ.
Toмy, пiсля ствoPення УПA тa пiдпiльнoгo уPЯtУ УГBP (Укpaiнськa ГoлoвнаBизвoльна Paдa),6yпo ствopeнo й AБH (AнтибoльrшeBицький Бльoк Hapoдiв). Спoдiвaюсь' тoмy, всiм 6yпe зpoзyмiлo, чoмy в
Pядах УПA 6opoлиcя paм'я в Palvr'я6iйцi iнlцих пoнеBoпенихCoвстським Coroзoм нapoдiв.
19-03-200814:12,Cьtн вemеPана
ГoспoдинКапь6a,rrеyxe,Iиу Baс ни Paзу Bo вPе}rяспуxс6ьrв немeцкoй
фopменe 6ьrдooщyщеHия'чтo Bьr пPедaeтеPoдину?
Если нe 6ьr,ro,oтBeтьте'кaкие,IичньIеIuoтивЬlпo6удипи Baс oдеть
}Iе}lецкyЮ
фoP"y и вoеBaтьпPoтив oсвo6oдитeпейЕвpoпьr oт фaшизма. Личньrе'пoдчеPкивaю.Ждy искPеннегooтвeTa.
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I3:07,МupoславKапь6а
24-03-2008
Менi не всmudнoсumbкайdанu
3а наpid,вoпюi 6pаmiв,
жуnанu'
Tа всmudзoлoчeнi
do каmiв!
HoсumьнаЙнявtuuсь
HI, HЕ БУЛo.ЧoМy?
а вiйПo пеpшe:щ<rCoвстськийСoюз- це не6yлaмoя Бaтькiвщинa,

нa ця 6упa..Bеликaя Oтечествerlllaя вoйlta Coвстськoгo Сoюзa>, якa тaкo)к зBa,Iaся uBeликaя С)тс.tсствсllllaя вoйнa сoвсTськoгo }lаPotа))' як
назвaB i] oсo6истo Cтaлiн. Яке ж вiдllorшенltятoдi дo неi Укpaiни?
Пo дpyге: Ми нс BoIoBaЛи пPoти uoсвodoдителiвn ЕвPопи вiд фalxизМy, 6o саме Ми B()юBaЛипPoTи тих фаrшистiв (Гiтлеpa i Стaлiна)u
якi хoтiли зaгаp6aти Евpoпy. Чеpвoнa Apмiя ltе бyлa визBoЛиTeЛЬкoю,
l1с (lyлa oкyпaцiйlIa apмiя. Пpигадaйте сo6i хoчa 6 в6ивства tlaселrlr|945 p., - BaprшaвсЬкепoBстaн}Iя' яке Чеpвollя Кснir:з6сPra B ЛюToI\,tу
нa Apмiя llс пiдтpимaЛa' a нaвпaки' дoзBoЛилa гiтлеpiвцяМ жoPсToкO
ПpИДуШИTl/\Бyдaпсшт l956 p, кo/Iи-Toсoвстськi та}Iкиiхали на (rез6oPонIrиx людей, чи хO(Ia6и Пpазькy Bеснy.
Пo тpстс: Якщo |!IИI1IсИIIИнiмсцькy фuP'y' це }Iе Oз}Ia(Ia€ , щO ми
6y,llи нiмецЬкиМи кoля6tlpaнтами. Пpимipoм, мiй молoдtший бpaт, як
пеPскЛадarIпpи lliмсцькiй apмii, Taкo)к нOсиB lliмсцькy фoP"y, i йoго
тii ж lri м цi в м i ся цi (l е p е з l t i|9 4 2 p . p t l с т p i ля ли в К pю ко вi 6iл я К peм eн rlyгa 3a йol.tl спiвпpaцю 3 iхнiми (B()Poгarrlи)'кoЛи вiн pятyвaв пoлolrениx, Tа пoМaгaB зв'язкoвим OУIl. Tак i нашl кypiнь uHaхтiraль>, хorl
|943 p. мaйжe в цiлoстi пеТaкo)к IloсиB lliмецькy фuP*y, l] ПotlaТкolt,t
pейtшoвв пiдпiлля, poз(lyДyвaв Укpaiнськy Повстaнськy Apмiю (УП,4,)
i вtlltlвaв ПPOти всix вtlp<lгiвУкpaillи, як Сoвстськoгo СoIoза, тaк i пpoти l Iiмс.l.lиlrи, IIoльщi, МaдяpщиIlи, зa il СaмoстiйнiсTь Ta Cв<lбодy.
Пpипyскaю, щo Baх(кo бyле Baм це спpийняти. II{oби Baм пoлсгЦIиT!Il]Pol]yмilllrя мoix ltoглядiв (пpo щo Bи пpoсили), пoстapaюсь o6tuиpllituе дaTи BиясItсIIltя,Ta :laбpaти Baм тpitшки .laсy.
Tвopцем i Apxiгсктtlм.[pyгoi Cвiтовoi BiЙни 6yв СTAЛIH а не ГITЛЕP.
Oс кiл ь ки Cт ал i l r y н е B д a /I o с яв мi с я ц i с с p пl l i |939 p.I I aМ o Bи Tи Bo t;нlli дс л сг aцi i Aн г л i i r.a Ф p а l l ц i i д o с l l i ль l to l ' o ф p o llтy п po ти I I iм сч .lи -
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IIи' тo вiн бyв змyrшсний сам пiдписати сoЮ3 з Гiтлеptlм i тим сaмим
Po3B'я3ати Йoму pуки' l9 сеpпня |939 p. Стaлiн дaв tapaнтii Гiтлepoвi,
щo y Bипaдкy ltaпaдy Hiмeччиllи на Пoпьщy, Coвстський Сoюз 6yпс
нe ЛиrшеIlсвTpa/Iь}Iим,aЛe дaсTь щe Hiме.lчинi дOпott,toгy.
!aв йoмy зелене свiтлo : I{апaдaй llа Пoльщy!
Toмy ueй деI{ЬBBa)кaстЬсядIlеМ, B якoмy Cталiн пoчаB .Цpyгy свi-

тoвyвiйнy.
.[o MoсквипpиiжджaсPi6ентpoпi 23 сеpпняпiдписyсз Мoлoтo-

вим дoгoвip пPo Haпaд нa Пoльщy.3 цiеlo xBиЛиHoю (]oвстський Coюз
пortинa€ пPигoToвЛяTИсЯДo IIaПaдyнa 3аxiднy Евpoпy.
Якс дoбpo зaз}Iа/IaУкpailla вiд Coвстськoгo Сoюзy та Hiме.lчиIlи?
Biд Сtlвстськoгo Coюзy: щo6 зламaти oпip непокipнoi Укpаiни, якa
не пPипиtlяла 6opoть6и пPoTи oкyпацiйltoгo кoмyнiстиrIHoгo Pе)киMy,
(roльrшeвицькаМoсквa теpoPoм tIкB.ц tlaйпеptше3нищила пpoвiднy
yкpaiнськy iнтелiгенцiю i l]еpквy, a в |932-З3 Poкax ПЛяlloвo opгalli3oBattиМ гoЛoдoМ BиMopиЛa 7 мiдьйонiв yкpaiнських xлi6opo6iв. € в peЙcькиЙ гoЛoкoст 3llищиB 6 мiльйoнiв дюдсй B rIасoстaнньoi свiтoвoi
вiЙни, а yкpaiнський гoлокoст свoiми poзмipaми i >кopстoкiстIoДaЛскO
псPсBеPIIIиBвсi дoсi вiдомi lvloPдyBaI|Hялюдей.

Пoёвip,я mюPмu на Лotrcькoeo, 30 иеpвttя r94tP.
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..ви3BoЛиI|И..
Нaс iз пoпьськoгoпoнеBo/Iення'
B 1939P., як сoBсти
зaхoпивlllипoльськiпoлЦiйнi аpхiви,пoчaЛилiквiдaцiкlзpазyтиx, якi
6yли не6езпеuнiПoльщi. ПoчaлисьBиBo3и'aPeцITи.3гpyлня l939 poкy BиBo3иЛиi мoto Poди}ly.B xaтi laЛуI|лИЛИcЬ
ЛИшIхвopий бaтькo,мaти i нaймoлoдrпi6pат i сестpа.Бaтькo не дaв себе вивезти i зaкiнчив
свo€ х(иттяB Pyках HкBД. A perштyPoдиtlи' ПPи дoПoмoзiдобpих людей вдaпoсяBPятyBaTи.
B Гадичинiтa Boлинi,всiх yкpaiнцiв пoлiтв'язнiв,якi сидiлив тюPмaх l94l p. Coвети пpи свoйoмy вiдстyпi poстpiляли.Toдi тисянaми
тpyпiв 6ули зaвaленiтюpми. Пpoходяни Укpaiнoю,зpaзy мoбiлiзyвали уclх.loлoвiкiв вiкoм вiд 16 poкiв. Без yмyндиPyвalrня'без вiйськoBoгo BиlIIкoлy'тa 6eз з6poi маplшaлиit гeHеPa/IиIHaЛИiх нa пepшi
6oсвi лiнii пiд гaслoм:o36poюздo6yдеurв 6oю!o Boни встелялисвoiм
тPyпoМ пo6oсвищa пiд o6стpiпoм нiмецьких гaPмaт'мiнoметiв,кyлебo кoмiсapи з вiддiмeтiв. Утiкaти B TиJIвoни не мaли lvto)кЛивoстi,
.rх
A
лiв HКB.( скopoстpiлaмивикillvyвaпи як (дезePтиpiв-зpaдникiв>.
>Kу|BИMи'
yважaЛи JIюдЬмине6лaгoнaдiйниyсiх тих, якi залиrшиIIИcь
ми, ЛюдЬtvlи
нихtчoiвapтoстi,6o вoни lкили пiд нiмецькoюoкyпaцiсю'
тим сaМиМ 6упи кoля6oPaнTaми.Бyли вoни пpизнa.lенiнa pепpесii,
aPeЦIти,BиBtrзив кoнцтaбopи.
Biд Hiмеччини:
II Bепикий 36ip oУH (Бaндеpiвцiв)нa вeснy l94l P. схBaЛюr'щo
<дпяздiйснення сBo.ixцiлей opгaнiзyс влaснy вйськовy сИIIу>>.
B люiз oпoтolvtyToгo )I(Poкy' Пpoвiдник oУH Cтeпaн БaндеpaдoIvtoBиBся
зицioнеpaми Гiтпepа (кoмaндyюvиIvtсyxoпyтнiми вiйськaми генеPa/IoMB. фoн Бpaвхiuем тa aдмipaлoм B. Кaнapiсoм) пpo виrцкiл 300
yкpaiнцiв - кaнДиtaтiв нa стapшин. Boни пoвиннi 6ули cтaти ядPoМ
шlефrштa6yoУH Poмaн
yкpaiнськoi apмii. 3гiднo 3 дoмoBлe}IoстяIvtи'
i <Poлянд>,
якi мaють виrшШyхeвиv тBoPитЬдва кypенi <Haхтirаль>
кo/IloвaтисЬпpи нiмeцькiй apмii. Ta, нa жaЛь,як в Coвстськoмy Coюзi
так i в Hiмеччинi, нe apмiя мa,Iaгo/Ioс'a пapтiя.
.Цня 16 IIИП||Яl94l poкy A. Гiтпеp на наpaдi кеpiвникiв Palhy заuHе мorке 6yти мoви пPo тe, щo6 дoзвoлити стBoPення якoiсь
ЯBIIЯII.
вiйськoвoi cИIIИHa заxiд вiд Уpaлy... Hiкoли не дo3Bo,Iити,щo6 хтoсь
iнrций, oкpiм нiмцiв, нoсиB збpoюo. 15 веpесня Hiмeччинa пoчинa€
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пiквiдaцiю yкpaiнських нaцioнaпiстiв.Пoлiцейськi oPгaни (пoпiцiя
6езпeки,C.(, rестaпo,тa€ I {нa Пoльoвaпoпiцiя, a6вep) пPoBепи пеPшi мaсoвi aPешIтичпенiв oyH(Б) нa oкyпoвaнiй тepитopii Укpaiни,
вкJIЮч}Io
зi Cтепанoм Бaндеpoютa пPем'rPoм Яpoспaвoм Cтeцькoм.
floдaймo дo Toгo щe вивiз нaшroiмoлoдi нa пPимyсoвy пPaцю дo Paйокy,
i 6yдемo мaти o6paз дPyгoгo наllloгo noсвo6oдителяu.
Чoтиpи дoBгШ( poки нaйжopстoкiшa вйнa тpивaлa нa тepитopii
Укpaiни. Bинищyюни нaЦIy3ем,Iюдo тлa.,{вa тoтaпiтapнipeжими, якi
нa пoчaткy бyли сoюзнИКaшИ,не дiйшли 3гoди щoдo пoдiлy Евpoпи, i
пoчaли мilк сoбoю вйнy. B стoсyнкy дo Укpaiни сссP 6yв aцpeсopoм
i сoюзникoм нaцистiв.Укpaiнa 6ез найменrшoiдoпoмoги ззoвнi, пPoBaд'илaпPoтягoм l2 poкiв двoфpoнтoвy6opoть6y3a сBoю Hезaлежнiстьiз
oбoма oкyпaнтaМиУкpaiни - нaй6iльrшимипoтyгaми свiтy в тoй чaс,зi
стaпiнським Coвстським Coюзoм, тa гiтлеpiвськoюHiмe.lrlиIloю.
..БiльrшoвизМ)
- не 6yв кpaщим 3а сBoгoдвiйникa ((нaци3м>.
О6идвa дoпyсти,IисяжoPстoких зЛorlинiв,над всiмa нapoдaми Евpoпи.
Кpaщe Bи скaжiть,чoмy я, сИHyкpaiнськoгoнaPoдy'пoBинеHBBa)кaTv|Tу|х'
хTo МaсoBo,мiльйoннo виI{ищyBaвмiй нapoд,пPeдстaBникaми
..poдiни?''.
мoсi-ixньoi
Toдi не 6y,Цепитань' чи пoчyBaв я кoлине6y,Ць
вiднyття,щo я зPaдиBмoю БатькiBщи}Iy.
.Hахтiraль'
.{o питaння нaзви
Шaнoвний пaне Каль6ot
.Haхтilaдь'
Taк yстапипoся' щo назвa

24-03-200812:43,Музuканm

уlЯIlacя вiд тoгo, щo нiмцям пo.
дo6aвся спiв yкpalнцiв, якi 6упu в 6aтaпьйoнi. Я нe знalo, нaскiльки пoхoД'(ення назви вiдпoвiдaс цiй веpсii (спoдiвaюсь, ви утoчнитe a6o випpaвитe), aлe пPo тe' щo хopoвий спiв 6ув у 6aтaпьйoнi пotшиpений - це
Bи й самi пllцIeте y свoiх вiдпoвiдях

вищe' te кaжeтe' щo сoтнi вихotи,Iи
rra Pи}rкoBу ппoщу Львoвa з пiснями. oтo y менe зaпитaння:
Чи 6ув у.Haхтiraля"
зaгaпьний хop, який пPoBoдив pепeтицii, i, ltolсe,
кoнцеpти?
дaвaв
Якщo був - тo хтo rrим кePyвaв' якa ta,Iьцla дoля цiеi пloдини?
Чи мaли сoтпi свoi сoтeннi мapшoвi пiснi? Якi це 6упи пiспi, lи з6epeг,Iися с,Ioвa i нoти?
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Чи писaв хтoсь вiйськoвi пiснi тa маplпi дпя yкpаiнськoгo вiйськa (яке
Bи мaпи poз6yдyвaти вiд..Hахтiraпя'')? Якщo тaк - тo хтo?,(e знaйти нoти
i слoва? Haпepeд вдяvний за вiдпoвiдь.

08-04-200819:44,Мupoслав Kалbба
Псpшla гPyПa, пPи3Itatlсllaдсl uHaхтira,IяD'кoлo сoTнi 6oйOBикiB' MiсTИЛaсЯB ДсPеts'яних6apaкaх в Кpиницi. Я вiдпсlвi/lавзa гpyпy. Ipyпа
пPoBoдиЛa ,Iиlll B}IyTPitшlIийBиЦIкiл. Bихoдити пoзa нaIцi пpимiщснllя 6yлo 3a6oPOIIrtlo,3 oг/Iядy lIa кoнспipaltiкl. B llaшiй гpyпi бyв € в ген
БiлиllcькиЙ, Бoгoм tlбдapoвaIlий гapllим гoЛoсoМ Ta диPигснС|lКИ|v|И
здi6llсlстями, з6иpaв бpaтiю Paзorvr'i po:ryvyвав з неlо pi:.lIliмаptшовiтa
паTPioTиtllti пiснi. Хлопцi гaP}Ioзiспiвaдися, тoМy з пpиiздoм дo lloйгаМrvIсpyДИBуBaЛИвсiх свoiм спiBoМ, BикЛикaIoчи y нiмaкiв BизI{a}Iня
i пoдив, ll{o дaЛO пpивiд нatIaЛьсTByнaзBаTи llarш кypiнь <Ilaxтiraль>
(n(]o дов сй кo" ).
Хтo ксpyвaв xoPoМ. 3 пpиiздом ,цo HoйгaМмсpy нaйшoBсЯ ДИPИГсtIт Пстpo Гy.Цзoвaтий,якиЙ OTPиМaB М()жЛиBiсTьзopгalliзyвaTи гaPний хоp. Хop uсй кoнцсpтiв IIс yPядх(yBaв, 6o lta цс trс бyлсl vaсy, тa й
xOP не 6yв y нarпiй llpсlгpaмi. Aлс хлoltцi схoдиЛисЯ, pадo спiвaли сaмi
для ссбе, Pol]Ba)кaЛисьухBИЛИ||aхвiдпovиllкy. B пoхoдi llа (]хiД tvtиМaЛи tla г()д yP oзB aх(aТ ис е б е т а н a Po д пi с l l я ми. П p о ди pи r сI tтa п OдаMщ с
tIaсTк()B()
I в po:з(lylr мосi oсr'allllьoi кllи)кки
POзuIиPенy дoвiдкy,
"ДУI
дoвi УПAu, tlaсТкoвo з illu.lих l]идaltь: Петpсl ГyДзoватий tlapoдився 6
.I сP BI I яl912 po кy в ссл i
Bo л o ди м и piвц i lla Жи .
дa.liвщиlli Л ьвiвськoi o(lсTaPЦIy сссTPy
ЛaсTi, rr,rаB
I Iaстю i тpь<lхМo/loдцIих
6paтiв - Baсиllя (|922

Pеnеmuцiяхopу,,Ilахmirаля,,в Kputluцi
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poкy lIaPoджсlIIIя' вoloв ав в У П A , зaги н yв бiл я
с. Сyляти.li (Жидa.l iвщи:шa)в |944 Poцi)' Миколy
( |9 25 P o кy I I aP o Дж сн l l я , в 1940 p. ви везеllи й
в Кa:taхстaн,мoбiлiзoвa-

llиЙ дo Чеpвсlll<liapмii в |944 p., пpoпaB безвiсти), BoлодИNIИpa(l93l poкy нaPoд)кеIIIIя'B
l940 p. вивс:зеltийв Кaзaхстalr' ПoBePнyвся B
l946 poцi' llинi пpolкиBa()B М. СтpиЙ Львiвськoi o6лaстi).
Петpo lyДзoвaтий 3aкiн.lив ПoIIaTкoBy
txкo/Iy в с. BoпoдимиpЦi, нa ПorlaТкy 30.x pp.
- дякiвськy ЦIкoЛyy м. Львoвi. Пpaцювaв дякoМ B сс. Bеp.1д"' тa Пiдгipцi Cтpийськ<.lгopнy ЛьвiвщиL|уI'a B |935-|9з7 PP. B М. ,(oлинa
(I вaн o -Фpar I кiвщинa).Член oУH. B |9 3 7 p oцi apештoвaний пoльськoю BЛaдoю i:зaсyд>ке-

Пеmpo Гуdзoваmuй.
Фomo з аpхiвуpoduнu

ниЙ зa пpи.leтlliстьдo oУH нa 6 мiсяцiв yв'язнeнняy Cтpийськiй тюpмi. B l938-l9з9 pp. пPo)кивaBy селiBoлoдимиpЦi.
З l939 poцi пеpейЦIoвB пiдпiлля: сIIу)KИB
y ,,BepкrшyЦi''
пo6лизy
Кpакoвa (Пoльщa) (1940-|94|PP.), пoтiм y ,,Hахтiraлi']дс 6yв ДИPИ(|94|-|942pp.).
генToМкypiннoгoxOPy;Ta 20l-гo 6aтaльй<llli
:\ |943 Poкy lta Boлиlli в УПA. Biдoмi Псевдo_ O.lсpстсllкo,Baсиль,

Bс.Iсpя. 3a .цallими 3 к}Iиги П. ()oдoля ,'Укpаillська ПoвстalI.la Apмiя.
|94З-|949 ! о вiдllик J' , видaltiй в IIьIо-Йop к у в |9 9 4 p oцi, Пстp tl Гy дз овaтиЙ (lyв шlсфoм rштaбy Bосlllloi oкpyги ,,TIoтюllllик''y paнзi хoPyll>кo гo(l943 -1944 ),з aсTy пник к oМallдy Ba(la.га шrес}шB(),,4 4 4 ' ' y П^ П iвlli.l (|944-|94 6 ). Зi спогaдiв сoTIIик aB. ф aбсllк a ,,B p ядaх УПA llа
Кoстопiльщиlli (Cпомиllи з |944 poкy)'' дoвiдyсмoся' що Пстpo Гyп:зoвaтийorIo/IIoBaBпoпiтвихoвний вiддiл y rштaбi Схiднoi гpyпи УПA,
якa в тoй .laс дiялa rla ЖитoмиPщиIIi, a Taкo)к зpo6илa кiлька pсйдiв
дo Киt:вa . Bax<кoпopaнeний 5-гo x<oвтня |944 Poкy B 6oяxу paйolri
()apIl. Частo пPoBoдив peЙди lta схiд в Житoмиpщиtly. 3aгинyв y сyти.Iцi з внyтpiшнiми вiйськaми IIкBД - сe/lo Бoтин Кiвеpeцьксtгo p-нy
Boлинськoi o6лaстi 29 ciчtlя l946 poкy.
Мaемo вiдoмoстi пPo Tс' щo нa BoлиlIi Петpo ГyДзoвaтий oдPyхиtsся, йoгo Дpy)киt{y:]BaЛиГaлинa, дOчкa сBященникa :з-пiдЛyЦькa, i 6yв
У IIуI]( сИ||.

в сi.lнi l996 poкy
!o 50-ти pi.l.lя:з дня зaгибелi Пстpa Гy'Цзoвaтогtt,
в йoгo piднoмy сслi Boлoдимиpui на Жидaviвщинi, 6yлo вiдкpито ме-

_67_

нa фaсaм.oPiапЬtlyдolllкy' Bстa}IoB,Ieнy
дi сiльськoгo6yпинкy,,Пpoсвiти''
Пpo нalшi пiснi. Мапи пиlш oднy
<Мaшepyють дo6poвoльцi, як кoписЬ
iшrпистpiльцin. A iстopiя il тaкa: Шyхевич вбoлiвaB3a те' щo нaшi кypeнi не
мaли свoеi мapшoвoi пiснi, нa якi нaшi пoпepeдники Усусуcи 6упи тaкi 6a.
гaтi. A це тoмy' щo y tlиx 6yлa uМyзao,
6ули пoeти, хyдo)I(ники'письIvrеHники,
кoмпoзитoPи,якi ,Iиш нaд TиМ пPaцювaпи'У нaс iх нe бyлo, i не бyпo нaвiть
чaсy нa те. Кoпи нaс зaвеPнyлиз фpoнтy
i пpивезлидo l{oйгaммеPa'дo мyPoвaних кaсaPсlrЬ'y нaцIoМу6уtиllку, B якoMy замeЦIкyBa,IистaPшуIHИ'Ila дPyгoMy
Пеmpo ГуDзoваmuй
пoвеpсi6yлo фopтепiянo'нa якoмy Шy.
mс|членОУH..Bеиepя,,
(сnpавэкнenPhвuще невidoмe) хeBиrIкiлькa вeнopiввибyмкyвaвapiю i

yк,IaдaBсJIoBa.I тoдi тaм зPotи,Iaсь HarxaМаPlшoвaпiсня (твip - спoBa
i мyзикa Poмaнa Шyxевинa)
"МaшePyють дo6poвoпьцio.
.{oписyванiдy)кeчaстo <жoнrпюють>цiеIoпiснеlо,кaжyчи' щo fi нi6и тo ствopив P. Кyпнинський в Кpиницi 1943-гoPoкy tЛя нaшoi ди(кoли ми спiвaли ii ylке Boсени l94l.гo poкy в Hoйвiзii <Гaличинa>
гаммepi), тo знoвy' щo це пiсня УПA, a6o, щo HaPoднa.Я, як свiдoк,
пoТBePджyк)ще Paз' щo ii aвтopoм € сoтник Poман Шyxeвиv. Пoмимo тoгo' щo в ii aPaн)кyBaннячи слoBaкoжний xoтiв пoклaсти тpilлки
сBoгo,спoвa i apiя дy>кесхoх<iз opигiнaпoм.
Якщo Bи нe мaстe Hoт дo неi як i спiв, я Paдo Baм мoх<y.iхвиcлaти.
12-04.200813:50Юpiй KуnluнcькuЙ
Biднoснo<Пiдякy мaPrцевyпiсню iцroвHaхтiraпь>
Hе poзyмilo зyGи'Iьлrotей,якi хoнуть po6ити P. Шyхевинa6iльrшим,
нirк вiн 6yв, 6o тим стaB,Iятьпiд сyмнiв, ЯкЦIr|
вiн дiйснo 6ув.
Bipю' щo P. Шyxeвиv oдеP)кaBto6Py мyзичrryoсвiтy щe в дитинствi,
i вiplo щo Шyхeвиv кви6oмкyBавD нa фopтeп'янi, a пepедoвсiм вipю щo
п. Кaль6a мaс 6yйнy фaнтaзiю,6o я, i мoя сeстPa Taня,6yпи пpисyтнi як
мiй 6атькo, Poмaн КyпrинськиЙ,
якltЙ не мав фopмaпьнoi мyзиннoi oсвiти,6yмкaв

нa fiтapi цеЙ маpIш H. Кiсiпевськol}tу t,Iя мy3ичнoгo зaпису в
Кpaкoвi в l94lp. Гпяди спiвaник, <Ми Йteмo B БiйD, Hю Йopк, |977, ст.
l32.' виtaння, (чePвoнa Кaлинa>.
Бaгатo людeй пPисBoювa,ro aBтoPстBo пiсень мoгo 6aтькa' тo'( rre tивy-

юся п. Кaпьбi. Шкoда мeнi тiпьки, щo п. Кaль6а не пiдглянув
як P. Шухeвич писaв' <Meнi l3-тий Минaлo'...
К)piй Кyпvинський,

в Hoйгамеpi

син aBтoPa

Мon,2I Apr 20082I:22:38ЕDT,МupocлавКальба.

Heвiёoмi в oя кu,, Н ахm it а ля,,.
Свimлuна з аpхiву Мuкoлu Пociвнuча
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Ми мarшсpyBa,Iи
3 пiснею uМaшrеPyють
lo6poвoльцi>,якy стBoPиB
Poмaн Шyхeвиu.
Мoя вiдпoвiдь п. Юpiю Кyпvинськoмy нa йoгo IIИcTa.
<Hе poзyмiю зyсиJIЬ,IIoдeй,якi хoнyть
Пoчинaстe Bи свoгo IIИcтa:.
po6ити P.Шyxевинa6iльurим,нiх<вiн 6yв...n.З пеptшихслiB пPoяBЛясте свiй сaPкaзM,i в тaкoмy дyсi }raписaниЙцеЙBаur пист. Bвах<aeте,
щo
..BкpaB
я
пiсню <Мaшepyють.{'o6poвoльцi'',
якy нaписaв Baш 6aтькo
Poман КyпuинськиЙ,iпpиписaв P.Шyхeвинy,шo6и тим пiднестиЙoro
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aBTopиТст, i тим сaмим tl(llIl,I:rитиaBTOPитст Barшогo бaтькa.
Пallс I()piкl! Щo(lи я yсi пiсlti, якi ствopив Barц (laтьк<)' ПPипI,rсaв
P.Шyхеви.ty, BOIIи йогtr в o.Iaх iстtlPii i llapoдy Ilс BиBищaTь, бtl вill lla
своt; мiсцс в iстopii

BИ:]Bo/IЬl{их зМaгarlь зaписaв

сс(lс ltспсpеI]сPlxс-

riiсllя llс o6llиl.lи,гь .lестi Barцtlгo

llиМ гсPo(]М. Taк самo, як i
"llкpaдсllan
6aтькa, який свoiмl,I пiсllямl,l .Iaсiв yсyсyсiв, тaко>к l]aписaB сс6с якIIaйкPaщс в ltaшiй iстopiil. Alli одllогo aPгylисllTy ltе (lа.ly y Baruомy ли-

стi, якиЙ пiдтвсpд>кyвaв (lи aBТ()pсТBo Baшtrгсr (laтькa. IIoкликat:тссь
l Ia спi ваllllи к uМ и I4 д с м o в Бi йn , вид aпиЙ в I I ю I , I < l pк у ,| 9 7 7 . с т. | 3 2 .
Biдкpl,Iв я цсй спiвaIIIlик, i lIa сr'opсllIi 57 <::зaписaпиЙ цaЙ маpIu (мy:зl tкa i с ловa). I Iст o.Ilt i с т ь с y p с ф p с l I i , в с Il i вal l ик y П ( ) д a l I o nI J и : ;в t r л я ти ,
BиI]B(),IIяTи>
п()BиrlII()6yти nBи:rв oЛ'|ту| _ :здtl(lyвaти". I Ia стopillIti l 32,
Ila якy Bи пtlклl,lкa()].ссЬ,t; <IIpимil.кl,tD'I},lкllx скal]аIl() uilltllopмat1ii пptl
к o) кIly п iсltItl п OДa ()М()B T aк ()My пo P я д к y : l . д ж с pс л t l ; 2 . ж а l l p; 3 . м i с ц с
i д a.гa ствopсlllIя п iсlli ; 4. aвr. ttp T с к с T y ; 5. aвт o p м с л o д i i l r a м i тк и Т ( ) щ ( ) D.
Пpl tм i г кl, I Дo lliсlli nM aше p y к l т ь . . . D () l taс r. y пl l i :
,A д
A Д 3 . I ( pa У tIA ; A д 2.
l.()оllсвlrцькиЙ , : taпис и
" пaтP i o ти . I l l a ) ;
кi в, l 9 4l; Aд 4 i ad 5 I ).Кy п. l l , tl l с ь к l , Iйu ; i l Iи>к . l еIl a с Т y П I I a i l l t | l o pм a ц i я :
uAвr.tlp rIаПисаB пiсlIкl дЛЯ кyPсItя P. Шyхсви.Iа-ЧyпpиlIкl,r. (I(yп-

(Il1lICIlКI,lй,
спvtсoк)u. У u(]пiваlllllrкy УIlА nпiсllя ПOrIиlla()TЬс'lсЛ()I]аМ!I
MaPlllyt()TЬ I})ксп<rвсl.allцin (]лoвa пiсlti Iroдaлa ДoIIЬкa P. Кyп.lиllсь"Гей.
.IЪllя
к()г()It.
в пopolзyмillIli ll yкpаilrськими дивilзiйltикамl,l l t}.II.l976.
.ry пiсllItl B T()Мy сrliвaltикy. A r'спсp я пoдaМ
I стiльки yсЬoгo пpO
сI}ol l ] ayва)ксIlIIя:

Aд. l . (в л и ст i п . . I o p i я ) : .....( l y мк a вl l a ti т a p i цей м apr п I I . К iсiл свсь кolvlyдлЯ Мy3ичltOгO:]aписy в Кpaковi в l94l p.>
M o i : зayв а> ке l l l t яI I:с мa с :l l i д с пo д a l l о ' щ o M y :]и кy :]aп и сaBI I . I (iсiлcвськиЙ, a пOдalIо' щo зaписaв i зpсдaryвaв Iгtlp СсrllсвицькиЙ, якиЙ
пo с ЛyгoB yв aв ся pi в l l t l ж i С пi в a l l и к o м УП A ' B и дан и М y l-I iм с.lvи lli
l950 p., дс IIсМaсaнi автopa NIузИКу|.IисЛiB, щo цс пiсня УПA . I-{спсpцrий спiвaltик B якoмy пoяBиЛaся пiсIlя nМаrшеPyloтЬ).
A д 2. B сп i в aн и кy П o д a н o ' щO ц с п i с l tя " п a т pio ти .I н ao .Caм a lla:звa
Bкa3 y( )'яка B ol Ia.
A д 3. Mi сцс i д aт a с т в o p с н rl я : п o д a П o К p a к i в , l94l.
Моi 3аyваlксllllя: ПoдaниЙ piк l94l, тoмy, щo (lyлo y>ксвiдoмo, що
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I,oлtаttll,IухевuL|З сесmPoю Ilаmалеto
l } T o М y p< l r 1 i
" I I а х.гiгa лt 'o P ( ) : ] BЯ : ] a Ли.T t lдi I.p yпx r lсP сс,|.а ( 'iсllvва ти як
в i й с ьк < l в a . П i с л я тoг< l lla с ilз I{p a к( ) Ba : ] r r oBy П сP сBсз Ли д< l ll< ll) iI'a ммсPa, /lс Mи tl.lil<yllaлlt tlа пpиi:rд кyPсlI,t uP<rЛяlI,гl'.У т<lй .lас I).IIlyхсви.l
с T B ( ) P t , t вI I а I I I y М a P IlIсвy пiсllкl n М a шсp yкl.гI, /{< l6 p oвt lль l1 io.l}а yва х < тс,
l l с ( t I ( ) B с T a r I ц i o . Пiсля lз а кill.lсIt lIll к( ) lIT P a к1 .y,в l< ilt l1 i|9 4 2 p ., p < llr в'яз a r l и к y pi l l l , , я к и й t ма й> кс lt пoRlloМ y склa Дi псp сйt Il< lв y лiс, пr lпr lвIlиl} P Я д и i po :l ( l y д y в а в УП А. T y.l' шlyкa йr 'с i вiДпt t вiДь IIa T ( ) lIки 4 i 5 . У .la сlIики IIаxтiraля поpolздiлlot}arI<lпo pil.lllих yIliвських вiд,цi,llaх. I lз с<16<rкl
П ( ) l l с с Л и l ] ( ) l l l , tB y П ^ й lla пly пiсllкl u М a шсp yloть .[ o( lp < lвсlль ц in . I тa к
I } ( ) I I aП ( ) I ] с Т a r I aя к пiсIIя У П A. П iз llit шс к< r х < llий3 M yiJик BсT a BЛяt } сI}( ) к)
a P а I l ж y в a l I I l я ' i тa к B( ) lIa п( ) Bс.l'a лai пiсlIсIо дивiз iйllикiв, i плa стов< lкl
Ta IlаPoдllь<lкl. I-lсl.lpоlзyмiлtlIlля MсIlс, lIiсля пpимiтoк пoдalli t: й дсякi
дoдar.кoвi ilrс|lopмацii. B oстаlllIьомy i:з Ilих IIOясIIсIIЬскaзall(): n(]лoвa
п i с l l i п o д a л a t ( ) r l кa P . К yп.lиllсь к( ) г( ) п. T а llя в поp olз yмilllli lз yкp a iIIсь кими дивi:.liЙllикaми |8.II.|976 P. Цс дoкalry()' щO й слoвa llс t; fi (laтькa, oскiльки

мyсiлa BOIla пOPOзу|iуBa.[ИcЯ iз дивi:;iйIIикaми. I тo аж 35
poкiв пiсля ttapotжсIll{я цiсi пiснi. Щс oдиlr i:r ltaхтiraльцiв який >киBс' цс п..[allило Бiдяк в fttpоllтo, I{анaдa. l}всpнyвся я ,цo tlЬ()гO 3a йOгo oпirlit;кl щtlд<l цсi пiсlli. Bill сaМс:.rapai]t: в лiкaplli, aДс йoгo ДPyжиIta

_7r_

п. Allнa скa3aла йомy в tloМy спPaвa' ПPoсиB вiн il зaписaти i пеpеслaти менi йoгo зiзtlaltня. ПoдaIo йoгo 6сз нaймсIlцrих змill, згiднo 3 oPи..Пiсllя:
Maшеpyють l-|o6poвoльцi' як кoпись itшли стpiльlцi _
гillaДoМ:
нaIIисaB слoвa i мeльсlдiя - lllyхеви.la, тBеPдиTь >кивиЙ свiдoк.['aнил<l
liЦяк. Сaмi сл<lвa,дo6pсlвoльlцi - це сIIoBa Шyхевиua, a Кyll.lинський
ПисaB пptl стpiльЦiв (Сi.loвi Стpiльцi). Кyп.rинський писaв багaтсl пiсень _ aле не цкli' (цс пPaв.цa'щo в Iriсняx свoiх Poман КylIнинський
..дo6poвoльцi'').
Пalr IQpiй, кPiм тOгo, II6виIIеII
ltiкoли I{с yx(ив слoвa
пiссllь
свoго батькa.
6yв пpoaнaлiзyвaти цей з6ipllик
B llьoмy (: :Jaписa}Iиx62 пiсlri. 3 тогtl сIIискa BиппиBaс' шlo B Poкax
вiд ви6yхнеllllя II Свiтoвoi ь1Йllи,a цс з 1939 POкy Haписaв вill ,IиllIеItЬ
oднy пiсню..Marшepyють.[o6pовoлЬlцi'' B l94l p. [loтiм, як тpitшки си,гyaцiя :]aсIloкoiлaс
я, в 1943 poцi, в Кpиницi, нaписaв двi пiснi (лемкiвськy i лю6oвнy). Toмy, мolке, й псptшавiсткa, якa:t'явилaся в нaшiй
пpесi, повiд<-lмляла'
щo цс пiсня, якy IIaписaв P. КyпнинськиЙвКpиlтиlti в l943 P. l\llя.Г{ивiзiiГали.lиtla.
A ltoчав вill 6yти пPoДyкTиBltиIvtзtloвy a>кв poцi |947-му в lliме.l,.My:]a''
3aчинi. I Ira мiй IIol'IIяIl'це tloPMa,lьlto, бtr з ви6yхoм вiйllи
бypxливиМ' )кopстoкиМ' тaк' щo
MOBкЛa.A l94l piк бyв llад:зви.laйll<l
lIPo
ltе
в
тaкиЙttaс
ltiхтo
дyЦIсBlIий ксrpм,кoЛи зaгPo)кеttе€ жиТдyМaс
бyше пoвipити, щoби в тaкий.laс
Tbмy
вaжкo
тя йoгo тa йoгo POдиIIи.

пpOTЯгoм 6 ptlкiв нaписaти Лицr oднy пiсllю.
Пo:звсlлюсoCliзaвдaти Baм, п. Iopiю' oдlIе пP()сTенькспи.I.aнtlя,a сa..МaruсpyItl'гь''.
Чи pефpсll в тiй пiсlri спiвалtlся пo кolкнiй
tvlссToсOвнo
tIи
llo
tvto)кl дсяких iнaкшс? Якщo Тaк' т() пo якиx i як?
стpi.ll1i Тaк сaМO'
tlекaЮ
oдиII Ти)кtеl|Ь чaсy. Якщo дo ти)кня tlaсy нe oдеPI Ia вiДпoвiДь
..Illo
llе знaете''.BiДпoвijlь пoдaм oсi6жy вiдпoвiдi, бyпy yBа)кaTи щo,
нO Pедaк.гoPoвi Мaйдaну П.Я. Сваткoвi, для йoгo ЛиrшкoPистyвaнIIя.
Пpиllyскaю, щo.lитa.li 6yпyть:rгiднi 3i Мlloю, щo вклIOчeння Шсвченкa
J.loЛисTa rl.Юpiсм Кyп.lиlrським 6yлo нс lla мiсцi.

16:04,Sirko
25-03-2008
Хoнy зaпитaти' пPo УПA. Чи 6yли сеpед кеpiвникiв УПA пюtи' якi
спiвпpaцювaпи з HКBC? Чи oтpимyвaли пiдpoздiпи УПA дoпoмoгy в 6o.сoв€ т aми. вiд тpетьoi стopoни _ Bепикo6pитaнii' CШA?
poть6i з
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I3-04-2008
22:52,МupoспавKальба

1. B yПA l.акиx, llкi дoвtший нaс спiвпpaцЮBa/Iи6 з HКI}С, а(rсoдкlтllo не 6yлo. Cлyж6а Бсзпеки y цьoмy нaпPяtvtкyПPaцюBa,IaпPекPaсlIo.
.ixlti
B тoй .laс бyлo декiлькa лиIIt Bипa/lкiв, щo
пoслalIцi згoлtltшyвaI|Ись I|o УПA. tsolrи Bикopис.гOBуBaI|Итс, щo 6aгaтo дезepтиpiв зi сtlвстськoi apмii:згoлotшуBaПИcЬ
дo УПA. B бiльцIoсr'i кoлиtшlli paдянськi
сOЛIIaTи6yли lrpскpaСI|ИMИ вoякaми. Апe й 6упи ьипaдки, кoли пiд ix
BигJIяlloМaгсIITипPaцюBaли для I{КBД. ()дин тaкий знalo:] )l(иTTя.
Iз Пiдl'аtх.lИl1у! Ta Беpежаltщини IIеPсxoди/IaгpyПa дo УПA lla B<r.llиllь. HovyBa/tи BOHи IItl xalaх в oкoлицi Бpoдiв. B oдlliй хaтi нo.lyвaв
I}. Лyнь, пiдстapшиlla <IIaxrit.aля>,
з ПPи"нaчеIlrlяMllo ск,Iaдy Кoмaнди ПIBO вpaз зi свolм aдютallтом ( кoлиlшнiм Boякoм сoвстськoi аpмii)'
зapiзaв Лyltя внovi i втiк' IlpипyскaЮ' щo вilt lдeй ltaкaз
{сй <адютallr.>
oдеP)Кaв вiд I(ГБ.
2. Жoдllоi /loпorvtoI'иУПA oфiцiйllo не oдсPжyIrаЛa вiд lliкoго зa
чaс свoгo iсllyвallllя, alli :з6poi,аlti медикaмerlтiв. Пiднaс вiЙlrи |939 p.
IIO/Iьськaapмiя, втiкaкlчи нa MaдяpЩи}ly' 3aЛиuIила6aгaтo з6poi в lhли.lиlli. Toдi, llа нaкa:зoУII' tIлеItиOpгalli:зalцiiз6иpaли ii i мaгaзинyвaпи B пiсaх. Пoдi6llo 6yлo i l94l p., пpи вте.li сoвстськoi аpмii. I-tе6yли
Ймaraзини (склади) з6poi УПA. B yПA 6yлa зa6opoнa пPoBaдити якi
не6yДь IIеPегoBoPи iз в<lpoжими аpмiями пpсl спiвпpaцю, .Iи oдсP)кyвaти вiд ниx з6poю. B poках |94З - 44 вiдомi пooдиlloкi випaдки спiвпpaцi:l нiмцями кoмaltдиpiв УIIA: сoтettll<rгo<opлаo i кyPillнoгo nСoссHки))'скiнчилися для oбox сIvtеPTlIиM
виPOкoм.
25-04-2008 I2:23, Tалtаpа Peуmа
У roмy Bи бaчите piзницlo мiлс.Haхтiraлем'i дивiзiсlo ..faличина1

2I-09-2008
I9:50'МupocлавКапь6а

..Haxтiraлем''
[[po piзlrицю мi>к
i дивi'Гaли.lиtIа''
Pi:зllиц;lTa, щo..Ilaхтiraль'' 6yв.laстиlIoю, якa лиI'IIBиuIкo/IIoBa/IaсЬ
tlpи нiмецькiй apмii, a дивiзi.ll бyлa нaстинorо ltiмецькoi apмii.
Пoстаpaюсь Bам Пoясllити це чиМ кoP()TIUe.B дсяких кpaiнаx vaсTи}IaмеllIкalIцiв 6yllи гpoмa ДянaMИй iнuroi нaцiolIaльнoстi, кpiм llaнyюvtri, Й 6ули пoкликаlli в дarliй деplкавi дo apмii (в vасi вiйни), твoPИrIИ 3 дalloi нaцiollaльll<lстi oкpсмi вiддiли, B яКI/lXвся iхня кOMaнда

_

73_

ск/la/laЛaся 3 Bo'IкiB ДaII()iнaIlioIla/II,lI()с'Ii i вolllt носI,UIIITi )к сaмl t',tyllд'I{Pи' }Ia ЦИх 6уIILI yсi /lсp)кaBIti вiДзllaки вiйськoвoгt) с'I.yпсII'I, ltoIlr,1
IIPIIсягaЛись BipIloсTi ДaIIiй Дсp)кaBi, Ta (lyли llaгopol{)кyBaIIi lvlедaЛя'IЪкими 6ули ltpимipoм У()() (Укpailrськi Сi.lсrвi
Ivlи дaнoi дсPх(aBИ.
.гaкиМи (lyли пoльськi вiддцiли apмii
Стpillьцi) Пpи aBсТpiйськiй apмii,
l.ен. Гa/IiIсPa У ФPallцii, i iх lla:зllвaпlt../lеfiйolIaм!t''..lЪкий с'[a.Iyс Мa/Ia
...Г[ивi:liя
ГaЛи.Iинa'' a)к i(o Тi PO3в'яl]aIIIIя Ta IIеPсйМсIlyBaIIIIя ]ta
й llarцa
yII^ ( У кp aillськy }Ia цi о нaль l l y A p м i ю).
IIPи IIiМеlIькiй apмii. llpися]Iaхтirадь BсЬ()I'OIIиlllе ts}IIIIкO/IюBaBс,l
llpoвiд OУII (Opгaги IIiмеIIькiй дсp>кaвi B()'Iки Haхтiraля IIе Д(al,aЛI,r.
мaв
lIi:зarlii Укpaillських lIaцioнaлiстiв)
дoМ()I}ЛсIIHяilr деякlIми ксPiBIllrкaМи IIiМецЬкoi aPМii, якi 6ули ь'l'OМy rlaсi B olloзиrlii l.(o пo/IiTI,tки
300 с,r'аpIIIиII,якi rIiс/Iя зaйIlя'г.
I.iтлсpa, tl{o IIP,I ixlliй apмii I}иIIIк()/I'I'I'Ь
..кaДpoIO
'I.я кI,r()Ba,Ta' IIO пPoгo/loIIIсIIlli ]lс:зaлсжнoi Укpailllr' с'гаIIy.I.Ь
yкpal llськol

a p мir'l

мобiлiзaцiю, пеpсBaх(II(l l.lyкpaiIlцiB _ I]oякiB сOI]rTсЬI(Oi
..с'[a/Iiнськ()i
с!rсTсt!{и'',i :.llltlчaткoпr BiйIIи
apмii, якi 6ули в ()IIo:]иI{iiДo
Пpoвсдyть

Tис'IчaМи :]jlaBaЛ,rс,IIliМI{,IМ.

..l{aхтiraля'''га ..I)<lЛ.llltДa,'
Ta, lla )кa/IЬ, сиTyaцiя :змiltипасЬ i tsoяки
мaй)кс ts I{iЛoс'Ii псpсйrlIли I] УIlA, llкiЙ дaли бaгa.гo сTaPцIин' к()МaIlдl,lpiв вiддiлiв, сl.IoЛItlвa]IИ |xTa6И вiд.I'l,lнкiв, I]к/lк)tIII()i3 гtlЛtlвlrlIм ксl_ l'енсpaМaIIдиPoМ УПA соrIlик()М uHахriraля,, Рсlп,lalltlм lIIyхеви.lсм
лoм'lh paсoм

ЧylIp иllк o ttt.

23:45,oлеz
02-08-2008
Укpaiнська нaцiorrальна apмiя y JlPyгii{ (]вiтoвirj.
Пaнe Миpoспaве!
Пo-llеplпе хtlvу пoбarкатll Baм мiцнtrI'tl здoptlв'я тa lIoбiпьuIс paдoс.ri y
жrrттi!
BlI rroдiпяе'геBrr дyмкy, rцo у 2 свiтoвiii вiilнi сдrrнoro lral1ioнaльнoro apмiсrо 6yла УПA. AlIе тaкoж 6yпll yкpaiнцi якi вoroвaпl'r y аpмiях oкyпaнтiв
зa Boпк) Укpаilrrr, 311кPeмay Poпяндi, Ilaхтirалi, дlrвiзii Гапlt.Iинa (хova нa iТ
6aзi згo;1oм у'IIroPIlпaся УHA) та з iнlIroгo 6oкy _ Чеpвolliй Apмii.
Чи мorr<наскa3aT}l rцo y IIсPсPaхoBaнttх фopмyвarlrIях (на 6oцi нiмIliв)
yсi yкpailll1i 6opoпllся зa УCCl{? Чrr всс-такll 6уlrи деякi, якi rIеpefiня;rися
i,lцеопoгiскli вoIoвапlI зa Pайrх (в voмy я сyмнiваloсь)?
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lio y лaвaх ЧA, нa х(aпь' дy)ке 6aгатo пlодсri вoIoBa,It{ сaме 3a сOIо3' a не
за Укpaiну.
Cкaхсiть, (lyдь lraска, BаIIIе стaвпення I{o llaвlrа Cкopoпaдськoгo? Iio,
як нa менe' як6rr нe пolltllPсн}lя 6iлl,Iх нaстpoiв y l"loгo oтoчelllti fетьмaнaт
стaв 6и lIaйдiевirшoro фopмolo yпpaвlIiння деP)кaвI{тoгO часу.
HalIеpeд дякую зa вiдпoвiдь.

Кияrrrrнoдег.

l 5-09-2008l0:06, Мupoс]tавКалb6а
()лсгa
Biдтloвiдь IIa :]aпI,I'I'
lJallит: Чи Bи IIyмa(]Tс' Il1o пi,l1.laс II-oi (]вiтoвюi вiЙllи с:диltoкr нal1i()IIa,Пь}IoЮ
apмiс;кl 6у лa У II h?
I}iдIIoвiдь: Hi! IIiдlIiльlty apмiltl lrс мo6iпiзy€ T Ьс,I' IIс BиIIrкOllю€ T Ьс,I,
..IIiдlIiльlly
apмil<l IlaPoД)кyс lIaцiя-дсplкaвa'l B l940-х poкaх вся 3axiдlta Укpailla бyлa УПА. Bсi >киr'слi,tloлoвiки, )кiIIки, tllt навil'Ь дi.ги, пpa-

Illoi]a/Ill paзoь,l 3 yПA.

Ha мoкt дyМкy вoни 6ули (liлl,lllими I.еP(),IMи'
IIi)к МI,r,бo ми мaпи з6poю, a B()IIи i] llе мaли, i .Iaстo PИЗL7KуtsaЛИ)кИTTяIr,IДJI,IсIIiЛЬIloi бopor'ьби. Мl,t rlе мали ltaйментIlt.li цolloмoги вiд нiкol.о. lIixто Irс IlOДaPyBaв llам aIli ()ДIr()гOнa6oя, чи aспiPиIIy, 6aн,цa>кy,
(I!r в:]yTTя-oде>кi.IIpo
цс Д6aB llaш yкpaiнсЬКИЙ IIaPOд, псPeBa)кlr() IIa..[hдичиlla'',
rшi ссДяIIи. Toмy I Iaхтiraль, Рoлrlltд, .Ilивiзiя
Пoхiднi lpyIlи
rIи Псpск;laдa.ti в lliмсIцькiй аpмii та aдмilliстpaцii, пiд .136 вiilllи Йlллll
Parvr'яв paм'я спiльнo в 'гiй 6opoтьбi :.rIlali4и, 6сr 6aх<аrIll.llМix r)yЛo .IиIvt
скopirше lздoбyrи l]o.llкl i (]aмoсr'iйlIiс.гЬ сBoiй деp>кaвi Укpailli. A слaв..Ми
IlсМ.iхIIiрI бyлсl
:]Po/lиЛисЬ iз кptlвl,I llapoдy''.

JJ,ляпpиклaду..
Мiй сr aprшиЙбpaт Бoгдаlt,бyв стapIпинoюУкpaillськоiдивiзii. IIс-

..БP()Ди'' _ ..()rЛьД6aх'' _ ..Рiмilli'',
Ta tIсPсз AнгдiItl itiсTaвся дo Кaltaди, дс зaкil1.lив свiй >кvrттевий цI/Iяx. Мoпoдtuий бpar Iгop
(lyв llсpсклaДatlсM пpl,t lliмсI1ькiй apмii. У .гol)illaс Ha oКyIIoi]aIIlIх TеpсйllIoв :J IIсю

P r I I a x I I i М I I я М и б y ло з a бop oн сн o кop }r стyBа T l,1 сь пyблivllим T P a lIспoP r'ом. IIa Irеpеillд, IIaBiTь нiмц.llм, Iloтpi6нo 6yло мar'lt спсIIiaЛI,Hy lIеPе.,МapЦI6есltсlIь']
пyсTкy, l..3B.
TO)к TaкиМ,t IIеPспyсTI(aМи IIеPскlIaдa.ri
:зa6езltе.lyвaЛи :]B'яЗкoвих ()УI I i .lлснiв lIохiдltих гpyп. К<lмallДa tu,I'a6y в мiстi I(pемсн.lyг, lrplr якiй 6yв 6paт lгop, встallOBI,I/Iaце' i ltiмtli,
в мiсяI1i бсpсзlli |942-rсl p., poзсr'pi,l|'|ЛI/IЙoГo в яpi Кpкlксlвi 6iля I(pс-
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MrtI(lyгa.Чи6ули в<llIи,тaкi як мiй po:зстpiляниЙ6paт, ксtлябopaнтaми
rlaстo Мoсквa сTaPaстьсЯ 'l.акиМи
свoгo нaPoдy,
Tа зPatt{икarr,rи
'lкиМи

пpсдстaвити?

Ilaнс oлс>ке!tsи пpaвi, щ<l сyмнiвll€ T CCIr' щo6и мix нaми бyли тa.
кi, якi llеpейнялися ltiмeцькoю iдсtlлоt.iсю'i вorовaли зa PaЙx. Зa цiлий
tIас tr,toгO
Hr lIyB я, щo6 тaкиЙ BиIla,цoкдeсь тpaпиBся. A пpo те,
)|<И.Iтя
..B
lla )ка/IЬ'дyжс 6aгaтсrлюДей BoюBa,Iи сaМе 3a сOк):]'a
ЧA,
ll1o
,laвax
нс зa Укpаilly'', - згiДllиЙ з Baми. Бiля BiIlllицi, oдсpх<aвши зaвдallllя
:rлiквiдyвaти вiдJtiл, якийтpимaв пiд o6стpi.Ilot\{гo,toBниЙlллях Biltltидвa poi, yсi :r aвтoмaTиtlнoю збpoсto,
ця-llpoскypiв, зa6pав я зi с<r6сlItl
B
Ми
i lla Двох aBTaх
PуLnИЛvI lloPol'y. Iliд,iжд>кaючи Пiд гoPбOк, Iloси.
пaBся lla нaс скoP()сTpillьний BoгOIlЬ.lla щaстя, rvlaЛиMи дo6Py 3aсЛoнy iз високих пPидoPO)кIlиx 6epсгiв. (]oвсr.чики, piвllсlvaсlto зipвaлись
..3a
Стaлiнa зa poдilry'l Haзi свoix мiсць в llaстyп Hа llaс' 3 oкЛикoм
.rх
Скopо пpийulлa
пoзиl1ii.
lla
lIotIepсднi
IIовеpнyли
ми
цIиrr{вoгнсм
I{я
зaстaвa, в бiдьIlaм ДoпoМOгa i ми цю iхнкl :]aсTaвyзлiквiдyвaли.
lшoсr.iскJIaдa/Iaся:ryкpaiнцiв.
PiвlI<lж я згiдний :rBaми сToсoBIlOllaЦroгo tетьIvtallaTylliд vaс Пеprшoi свiтoвtli вiйlrи. B нapодi Сxiднoi Укpаilrи llaнyBaв Дyх кoзaкiв i
..мaзеllингеr.ьмaнiв. Oкpесленням ltацiotIaлiста 6yлo ltaзBaти йoг<l
цем'1 lIапевнс' щ() дyх гетьмalliв i зapaз живс B Укpаiнi, i пpигодився
6и на м м i цt l и й " ГЕ T Ь М A l I ' ' !
14-09-2008 17:47, М сlpiЙка
Чим мorrснапoясltити Bаrшyнeнависть to пюдeй iнrцих нaцioнaпьнoстей?

МupoславКаль6а
24-09-200818:22,
Хтo щс, кpiм совсцьких аt,i'l.aropiв, кa:*ав l}ам пpo мoкl llсllависть?
Питallllя Barце rаке lllиPoкo зal'aЛЬнс, щO IIa ltЬoгo Мo)кIIa вiдIloвiсти
..це
6pеxня'', а6o lrисати rцiлy кttихкy. Якп1tl :lllaсTе' tIи
Ollllим слoBoМ:
Maсте llеBttий дoка:r, щo t1и, нaхтiгaпьцi, rloпo3}rиЛи певltий зItotlиlt сToсoBt|o лloдсй ilttшoi нaцiсlIlaльlloстi, пoдaй'гс меlli, зa lцo 6yлy Baм дyх<с
BДяrIlIиМ' 6o дoтепеp, щс )кoll}loгo дoкa:]y ltе знaйДенo. Якщo Bи знat:тс
IIP6 .[aкс iз с<lвс;тськo-кarе6iвськoi пpoпaгallди'.t.o дaМ Bам, п<l It{o)кJIивoс'гi, хo.I кopoткi I]ияснс}rня сToсotsнo txньоi 6pехlIi-lrpoпaraIIди.
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Сo встсь ки й Сoюз свoi з лoчиlIи нaмaгaвся псPек иIIy ти lla iнtших,
i в 6al.aтьo х Bи пa/(к aх' Iliд плaщик oм ltiмсцьк их з ;ro.rинiB'Ilaмal' aBсЯ п P и кpи ти свoi з Лotlиllи, з aпoдiяlti lIи To B КaтиIIi, rIи пiI[ tlaс BiдсTylly:l yкpaiн с ьк их з емсJIЬ.Biдстy пaюv и нa C xiд в l9 4 l P. с()BсТи
эa]|И||IИ]|И
}lа сBo€ M y |||ПЯXупo-:звipськи BиIvtoPдoBaпих.l.ися,li-.rися ч i н еви llн и x лк lдей, з ,l1 с6 iльtuoгoy к p аiнl1 iв. Усiм вiдoмi 3 апottllен i тpylI aм и в'я :зницi I{aTеPснaх l}aхiдlIьoi Ук p aiни, (в сaмoмy Льв< lвi 6iltь ш lс I r i>к4 0 0 0 ). C oветськ ий пp oк y p op C мip Iroв lla з асiдаllнi
I { ю pll6epr сЬ кo гO сy дy l5 лI< lтoгo|9 4 6 p . ltиl' y BaB iз :riз нaItьсвoсi
..Дсlк аз и' ' ,
К o м iсii см illr н o нaiвIli
a сaМе:...' ' F Iа тсp еlli Oк p y ги ЛьвoBа llЛя 3а'I и Р alI llяTих :]Лoчиrriвгiтлеp iвськ i y 6 ивl1 i пoсЛy гotsy BaIIИcь
TИNIИсa|у|ИN|и
МстoдaMи' яких Псpе.цTиM y)киBaЛИ| КoПИ tl<lcтpillяли
п o ЛьсЬ ки x o фiц еPiв в Катинськ oмy лiсi. Е к спеp ти Кoмiсii сTвеP/lи,I и , щ o М aскyBallня м0 ги/I в Лисеllицьк iм лiсi бy ли тov lIo Taк с )I(,як
Iv|oI'L|Лу|
lI<rстpiляlrих lliмцями пoilЬських oфiцеpiв y Кaтинi'l (I}сiм
вiдo м о , щ o в I I с дoBз iпoтiм C oвсти пРи3 IIaлися y p oз стp i/Iах пOльсЬки х o tllilц еpiвв Кaтинi).
A(lo недaвнi атaки ltа Ilaх.гiraль _ пеpеBажнo IIа кoшlaltдиpaPoмaна
IIlyхeвиva, кoЛи пoЧаЛa нaзpiвaти tlaPo/llla виМOгa Bи3rtaти УПA бopI]ями зa вoлю Укpaiни, a ii кoМа}rдиPaPoмаlla Шyхсвинa вiдзнaяити як
..Геpоя
Укpaillи,'. € в pсйськoю сToPoнoю пoсиIIaлисЬ aTaки rIа Пpе:зи..як
мо>кllaви:.}IIaTи
P. Шyхеви.lа Геpot:м Укpaiдентa Ta yPяд Укpaillи,
Hи, кOли у ||у|х.
тoBaPисTBa
Яд-Bаrшсм
с дtlстoвiplla iнфopмaу фoндaх
пpo
пpи.lстнiсть
Шyxeви.Ia
в(lивствa
тисяч
свpеiв''. Ha вимoгy
цiя
дo
нautoгo I'Ipсзидеllтa i Уpядy, i:зpаiльтяни муciли tl()гoдиТись нa тс, щo
Укpaiна Bиrшледo lЪль-Aвiвy свoltl кoмiсiю для пpoвipКИ TИся1|дoкyмеltтiв. I(oмiсiя тaкa вiдвiдaлa Tепь-AвiB, Ta, tlа всTид' Яд-Balшем llс
змiг дa,ги aнi oднoгo дoкyМснTa, якиЙ 6и пiдтвсpдив :]IloчиrlиP. Шy..Ilaхтiraля'l .lklмy,
хсBиrIа та
щO oPгalIи дep>кaвнoi(rсзпеки ССCР, нe
..зllouини'' ,,Ilaxтiraлю']
:знaйшoвrшисвiДкiв пpo
дaли .riткy вкa:riвкy
(якa :r6еpсглaсяB apхiвi CБУ): ..BсTalloвJIсllиxсвiдкiв здсr.lинiв..IlaxтiraДIo''слiд пi,l1гoтyI}aTи'
викoPис.toByю(Iиoпy6лiкoвaнi стa.г.гiПPo зilo.lиllи ..Haхтiraлю,,.3iзlIанllя тиx свiдкiв BикoPистotsуBaЛИlli:rllirпе,як
дoкaзoвий мaтсpiaл в пpссi, кiltoхpoнiцi, тa lIa piзllих }Iayкoвиx кoIIсpсpеllцiяx. Пpo спpoсr.yван}I,tпpoвсlкal1iй ,гa нaк,ltспiвlIa .[УLI i йoгo
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..Haхтiraль
y свiтлi
кoмaндиPiBзнaйдeтеB пPaцях Mиpoслaва Кaль6и
..Ми
..'Ц'УH'',
Пpисягaли Укpaiнi - ДyH |941,-|94з',,
фaктiв i дoкyментiв'',
..Naсhtigalни
Ukrainski Batalion l94l roku...
2 I-09-2008I9:43,Cаtдкo
Poзкaxсiтьпpo фiзи.rнyпiдгoтoвкyв УПA i в Haхтiraлi(.)
24-09-200822:30'Mupoслав Kаль6а
Пpo фiзиvнy пiдгoтoвкyв УПA i в Haхтiraлi
..Haхтiraлю''
пiсля лiкapськoi пepeвipки y КpaкoКaндидaти дo
.Ap6aйт
пiд пpикpуlTTяMяк
y
гPyПи,
вi 6ули пpизнaveнi дBi
!iнст'l y
Mи
назиBaЛи
Кpиницi i Бapвiнкy.Пepе6yлитaм декiпькaтижнiв.
цe
..пepедrшкiл
пЯ'',6o Taм пePeBotИЛacь,IишIBI{yтPirшняслyжбa, дo якoi
гoлoBнo BхIДИIIу1:
Pyхaнкa' з6ipки, мaprшii т.п. З пpиiздoм дo HoйгaмМePaдo нaс дo,Iyчи,lище гPyпy iз Bеpкrшyuiв,якi пepейшли тaм Bиlшвнyтpirшньoiслyх<6иTa oхoPoни o6'сктiв.Toмy в Hoйкiл, пеpевa>кнo
гaммеpi гoповний нaтиск сTaBИI|Инa теPeнoBy слу>к6ув пoлi, хoчa й
..вrlyтpiшlня
слyж6a''.
6yлa вклюненai
жoднoi пiдгoтoвкияк: 6oкс,6oне
6yлo
BпPoBaджeнo
B..Haхтirалi''
poть6a,сам6о,д)кyдoчи iм пoдi6нi,a cилуi витpивaлiстьзагapтoвyвaми 6ули пPяlvroпеpевaнтaх<енi.
ЛИУ Hacпoлевi впPaBи, яКуL\^И
B пiдпiппi,в лiсi,,цевiддiличaстoмiняпи свoi мiсця пoстoю,не бyпo
..BнyТpiшrнiй
виtшкiп'',тoмy y BишreЙ нa якиitсЬT.3B.
навiть мo)I(/IиBoсT
кiл не вхoдиЛиPyxaнкa'анi 6oкс,чи сaм6o,в тaкий спoсi6,як це вiд6yBa€ т ься 3aPa3y спeцiяльних вiйськoвиx чaсТинaх.IJ-[oне значить,нiби
тa
тaкoi пiдгoтoBкив УПA не 6yпo,пpoстo Bo}Ia6yлa iндивiдyaЛьнoЮ
poМинyлoгo
чaстини.
6oйoвоi
yмoв
дiяльнoстi
дo
дoсТoсoвyBaЛaсь
кy деP)кaB}Iий
apхiв СБУ видавспoгaдиoxoPoнця PoмaнaШyхевиuaМихaЙлa 3айця' Bи Мo)кеТeтам пo6a.lити фoтoгpaфii впpaв М. Зaйця
нa тypнiкy,дyмaю' цiкaвo 6yДепo6auиTИ'яK вiн висить в лiсi, нa пеpeзa неi стyп}IяМинiг.Це Baм пpиклaд,щo фiзиннa
клaдинi,BчепиBПrись
КoIIу|
пiдгoтoвкa бyлa зaв>кдI/I'
дo3Bo/Iялиyмoвини.

_
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Пам,яmна mа6лutц лerioну,,Hахmilаль,'у

Львoвi на вул, Kаpмелюка, 3

24-12-200712:0I, уkhапаs

У свoiх PoзмoBaх з ..мaйдaнiвцяlt|и.oстaннiй кoмaндиP УПA Bасиль
Кук дo6pе вiдryкyвaвся пpo Baшy пiтepaтуpнy дiяльнiсть. Мeмyapи яких
автopiв пpo дiяльнiсть yкpаiнськoгo пiдпiлпя вiдзнavили 6 oсo6истo Bи?

02-01-200819:58,
МupoславKаль6а
Увa>кaю,
най-вipнitшими
автopaми6yли:
щo
Петpо Мipнyк, якиit пo.lинaвписатиiстopiюoУH з (нyЛя)'Toмy

тaм нaйдетЬсяllемалoнстoч}IoсТей,
aле неtшкiдливих.
A тaкo>кЕвген
Пo6iгyший-Pен,Boлoдимиp Кoсик, Микoлa Лe6едь,Юpiй Tис-КpoхIv'aЛIoк, Яpoслaв Стецькo, Лсв Шallкoвський.

_
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