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SUPPORTERS OF THE UNDERGROUND  
IN THE VORTEX OF THE LIBERATION 
STRUGGLE: MOTIVES OF NATIONAL 
RESISTANCE AND RED TERROR

During the Second World War and after the so-called 
«great victory», the communist totalitarian regime pursued a 
policy of terror in Ukraine and, in particular, in Galicia, through 
the relevant repressive authorities. As a result, millions of 
Ukrainians have been persecuted, deprived of life, liberty, 
property, tortured, deported, sent to special settlements outside 
Ukraine, forced labor in conditions of restriction of liberty, de-
prived of citizenship or otherwise degraded in their civil rights 
and freedoms. A large number of people were forced to flee, 
hide, live in unsatisfactory conditions, separate from their rela-
tives and friends, and give their children upbringing to other 
people.

Folk prose about the life of the Galicia civilian population 
during and after World War II includes several major cycles. 
Key topics addressed in the proposed article: cooperation with 
the underground and mass deportations. Such texts record ex-
amples of assistance to the underground, local manifestations 
and results of the civilians struggle against the occupiers, testify 
to the role of popular support for the UPA, the place and im-
portance of the OUN and UPA sympathizers in the national-
liberation struggle of the mid-twentieth century. In addition, 
they reflect the issue of returning deportees home, all the diffi-
culties that arose in connection with the branding of «UPA 
accomplice». Such stories and legends have not been the sub-
ject of extensive research in folklore yet. Therefore, their folk-
lore elaboration is relevant today. In the proposed exploration, 
the autho r aims to find out the peculiarity of the relevant prose 
samples recorded in the Stryi district, primarily — their poetic 
system. The object of research is the texts of stories and legends, 
the subject — their structure and poetics. The main attention 
is paid to the motives and folklore constants, which are typical 
for the texts of oral folk art, they are the focus. The basis of the 
work is the author’s field materials.
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Народна проза про життя цивільного населення Галичи-
ни під час та після Другої світової війни включає кілька ци-
клів. Ключові теми, які розглядаються в межах пропонованої 
статті: співпраця з підпіллям та масові депортації. В таких 
текстах зафіксовані приклади допомоги підпільникам, ло-
кальних проявів і вислідів боротьби мирних громадян з оку-
пантами, засвідчена роль народної підтримки УПА, місце 
та значення особистості симпатика ОУН і УПА в контексті 
національно-визвольних змагань середини XX ст. Подібні 
оповідання та перекази ще не виступали об’єктом ґрунтов-
ного дослідження у фольклористиці. Тому їх фольклорис-
тичне опрацювання є на сьогодні актуальним. 

Авторка ставить перед собою мету з’ясувати своєрідність 
відповідних прозових зразків, записаних на теренах Стрий-
ського району, в першу чергу — їх поетичної системи. 

Об’єктом дослідження є тексти оповідань та перека-
зів, предметом — їх структура та поетика. Основну увагу 
звернено на мотиви та фольклорні константи, які є типови-
ми для текстів усної народної творчості. 

Методологічною основою дослідження стали методи по-
льового етнографічного дослідження, зокрема інтерв’ювання 
респондентів, а також порівняльно-історичний, типологіч-
ний та структурно-функціональний методи.

Ключові слова: фольклорна проза, поетика, мотив, 
образ, депортація.
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Вступ. В історії України минуле століття озна-
чене низкою грандіозних явищ загальносві-

тового масштабу, що обернулися для українсько-
го народу катастрофічними змінами, величезними 
втратами. Травматичний досвід тих років чітко ві-
дображається у народній творчості. В останні роки 
значно активізувалася робота над вивченням фоль-
клору XX ст., що виник внаслідок трагічних подій, 
пов’язаних із Другою світовою війною, придушенням 
національно-визвольного руху та післявоєнними ре-
пресіями. Досить широкого висвітлення в наукових 
розвідках набули теми повстанської пісенності, мен-
ше вивчена оповідна традиція про підпілля. При цьо-
му варто зауважити, що пласт фольклору про приму-
сові виселення на сьогодні досліджений взагалі ску-
по. Якщо теми українсько-польських стосунків та 
переселення через перекроювання кордонів України 
та Польщі неодноразово ставали об’єктом ґрунтов-
них наукових досліджень, скажімо, у працях таких 
учених, як Л. Халюк [1], Л. Вахніна [2, с. 508—
511], Р. Кирчів [3, с. 263—294], О. Кузьмен-
ко [4, с. 210—220], Ю. Павлів [5, с. 163—179], 
М. Качмар [6, с. 573—584], то наративи про на-
слідки сталінських репресій щодо «пособників банд-
формувань» і депортації цих людей на спецпоселен-
ня залишаються зовсім маловивченими (в окремих 
статтях, розглядаючи пісні-хроніки, цієї теми тор-
кались О. Чікало [7, с. 40—44], Г. Кравцова [8, 
с. 1191—1199] та ін.), питання специфіки відповід-
них текстів — відкритим. 

Під час Другої світової війни й після так званої «ве-
ликої перемоги» комуністичний тоталітарний режим 
через відповідні репресивні органи влади здійснював 
політику терору, внаслідок чого мільйони людей за-
знали переслідування, були позбавлені життя, волі, 
майна, депортовані, вислані на спецпоселення за межі 
України, залучені до примусової праці в умовах обме-
ження свободи, позбавлені громадянства чи іншим чи-
ном упосліджені у своїх громадянських правах і сво-
бодах, зазнали катувань, моральних страждань [9]. 
Вже в березні 1943 р. вийшла постанова ДКО СРСР 
«Про спеціальні заходи у західних областях України», 
яка зобов’язувала НКВС СРСР виселяти сім’ї «ак-
тивних учасників ОУН—УПА у віддалені місцевості 
СРСР», у січні та березні 1944 р. — розпорядження 
з підписом Л. Берії, в якому нарком наказував «усіх 
виявлених пособників на території України заарешту-

вати з конфіскацією майна» та наказ НКВС СРСР 
№ 122 про репресії членів родин оунівців, в квітні 
1944 р. на підставі розпорядження НКВС СРСР 
опрацьовано схему арештів та депортацій членів ОУН 
та УПА і так званих «бандпособників». Влітку того 
ж року вивезено понад 17000 осіб в Красноярський 
край, Іркутську, Новосибірську та Омську обл. в тому 
числі дітей [10, с. 15]. Відповідно до постанови ДКО 
СРСР від 29 жовтня 1944 з України на лісорозроб-
ки у Комі АРСР, Архангельську, Кіровську обл. до 
січня 1945 депортовано близько 30-ти тисяч спецпо-
селенців, а до кінця цього ж року — ще 6127 сімей 
учасників ОУН й УПА. Одні з найчисельніших акцій 
відбулися протягом 1947 р. (операція «Захід»). За-
галом за деякими даними наприкінці та по завершен-
ні Другої світової війни упродовж 1944—1952 рр. із 
західних теренів України вислано 203662 особи, серед 
них представників родин членів ОУН і вояків УПА 
та їх симпатиків — 182543 особи [11].

Як слушно зауважував Є. Луньо, «на сучасному 
етапі українського державотворення одним з над-
звичайно вагомих є питання історичної правди» [12, 
с. 14], якщо чин воїнів УПА розкрито в численних 
різнопланових працях, то роль і значення діяльнос-
ті їх прихильників, що живили, підтримували підпіл-
ля, їхній героїзм та особиста трагедія досі належно 
й справедливо не оцінена, оповідна традиція цього 
пласту відповідно не вивчена. Актуальність стат-
ті полягає в тому, що проза про депортації цивіль-
них помічників підпілля досі не виступала об’єктом 
ґрунтовного фольклористичного дослідження. На 
часі аналіз її художньої системи, висвітлення істо-
ричних реалій у текстах, характеристика ключових 
тем та мотивів тощо. 

Отож, у фокусі розвідки — оповідання та пере-
кази про депортації (передумови, вивезення, життя 
на спецпоселенні, повернення) українців після Дру-
гої світової війни у віддалені регіони Радянського 
Союзу. Народна проза — предмет дослідження, її 
структура та поетика — об’єкт. У статті використа-
но власні записи (Львівщина, Івано-Франківщина), 
зафіксовані від симпатиків ОУН і УПА та їхніх на 
той час малолітніх дітей, котрі були вивезені через 
зв’язки з підпіллям. Мета розвідки — розгляну-
ти тексти за ключовими темами: зв'язок з підпіл-
лям (родичі в УПА, в ОУН); допомога підпільни-
кам (постачання продуктів харчування, криївка на 
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обійсті, переховування підпільників вдома, переда-
ча/зберігання інформації, надання медичної допо-
моги); переслідування та облави (стеження, обшу-
ки, допити); виселення, дорога (важкі умови, нестача 
харчів, смертність дорогою); прибуття, облаштуван-
ня на чужині (голод, злиденність, страх невідомого, 
туга за Батьківщиною); побут, робота (незадовіль-
ні умови проживання, тяжкий низькооплачуваний 
труд); повернення додому (скрута, стеження, про-
блеми з пропискою).

Варто зауважити, що кожен тематичний блок міс-
тить низку фольклорних констант, що є типовими 
для широкого кола текстів усної народної творчос-
ті, саме на них буде зроблено акцент. 

Методологічною основою нашого досліджен-
ня стали методи польового етнографічного дослі-
дження, зокрема інтерв’ювання респондентів, а 
також порівняльно-історичний, типологічний та 
структурно-функціональний методи.

Основна частина. Перед депортацією. На-
роднопрозові зразки про зв’язок з підпіллям пред-
ставляються як передумова вивезення: «Їх вислали 
з-за тата, а нас уже хіба потому за то, шо сестру 
посадили» 1; «чоловік Юрко був в партизанці, а жін-
ку з маленькою дитиною — на Сибір» 2. Часто текст 
розширено деякою конкретикою щодо посади, ролі, 
функцій, місця перебування родича-підпільника: 
«Він був надрайонний провідник», «дідо був ста-
ничним», «то він був служба безпеки», «сестра була 
зв’язковою в сотні УПА і друкаркою… вона зна-
ла всі дані про сотню Гайдамаків… через її руки все 
таке проходило» 3, «він був оуновец, активно робо-
ту проводив громадську в Жидачеві… оуновец — 
то вже всьо говорит. А потім він опинився в УПА», 
«В лісах Жидачівщини і Стрийщини він принимав 
участь в боях, був тричі ранений» 4. Подібна інфор-

1 Зап. Г. Кравцова 17.07.2021 р. в с. Лавочне Сколів-
ського р-ну, Львівської обл. від Коруд Дарії Федорівни 
1931 р. н. 

2 Зап. М. Демедюк та Г. Кравцова 29.06.2019 від Ков-
тунь Галини Іванівни, 1956 р. н., в с. Старі Богородчани 
Богородчанського р-ну Івано-Франківської обл.

3 Зап. Г. Кравцова, М. Демедюк 28.06.2019 р. у 
м. Бурштин Івано-Франківської обл. від Марії Хова-
нець 1928 р. н. (медсестра УПА).

4 Зап. Г. Кравцова 24.07.2021 р. в м. Стрий Львів-
ської  обл. від Плютача Ярослава-Григорія Дмитровича, 
1938 р. н. 

мація подається в позитивному ключі, оповідач на-
голошує на необхідності та потрібності такої «під-
пільної роботи», що стала його «обов’язком». Об-
раз родича-підпільника наділений рисами, якими в 
свідомості українця мав би володіти борець за сво-
боду: сміливість; патріотизм; вірність присязі; відда-
ність ідеям національно-визвольного руху та Бать-
ківщині; жертовність; військова дисциплінованість. 
Дані про його подальшу долю інформант може по-
давати досить стисло: «тато мій загинув в криївці», 
«Мій батько був станичним і за це забрали в тюр-
му», «баба мала брата, брат був у партизанці… його 
застрілили, його сім’ю повивозили в Хабаровськ» 5, 
«В 46 році там мого вуйка, татового брата сина вби-
ли — їх в Сибір» 6, або більш деталізовано та вираз-
но, додаючи художні засоби.

Арешт, розконспірування активних учасників по-
встанського руху ставав причиною переслідування 
членів родини. «В Сибір. Вивозили… розказува-
ли, що привезли сина, чи доньку, над нею збитку-
ються і ніхто не сказав — і мама, і тато. Привезли. 
«Твій син?!». «Нє, не мій син». А якшо сказав, шо 
мій син — всьо, забрали» 7. Навіть мертві повстан-
ці становили загрозу для рідні. З відповідними фак-
тами пов’язане виникнення та вкорінення в оповід-
ну традицію мотиву «мати впізнає вбитого сина»: 
«Вони ходили на облави. Побив — тоди на селі так 
навколо клубу… ставили і зганяють — шоби мати 
пізнала свого сина. Пізнає — на Сибір» 8. В поді-
бних методах впізнання вбитих і показово виставле-
них на огляд підпільників змушували брати участь 
багатьох людей («50 хлопців. Вбитих. Хлопи, як 
дуби. Як їх мама на світ народила — всьо постігали! 
І гонили людий, щоби сі люди дивили» 9), але фоль-

5 Зап. М. Демедюк та Г. Кравцова 29.06.2019 від 
Скоб’юк Олександри Іванівни 1938 р. н., в с. Блюдники 
Галицького р-ну Івано-Франківської обл. 

6 Зап. Г. Кравцова 18 липня 2021 р. в с. Мокротин Жида-
чівського р-ну Львівської обл. від Корча Романа Васи-
льовича 1935 р. н. 

7 Зап. Г. Кравцова 29.06.2019 р. в с. Бовшів, Бурштин-
ського р-ну, Івано-Франківської обл. від Тарасовича Єв-
гена Миколаєвич, 1941 р. н.

8 Зап. Г. Кравцова 18.07.2021 р. в с. Мокротин Жидачів-
ського р-ну Львівської обл. від Корча Романа Васильо-
вича 1935 р. н. 

9 Зап. Г. Кравцова 20.12.2019 р. в м. Моршин Стрий-
ського р-ну Львівської обл. від Мартинишин (Юрків) 
Ірини Антонівни, 1924 р. н.
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клорну селекцію пройшов саме образ матері — са-
краментальний для усної народної творчості. Зау-
важимо, що розвиток мотиву «мати впізнає вбито-
го сина» можливий у двох напрямах: перший — ма-
тір, щоб не постраждали інші члени родини, робить 
вигляд, що не впізнає свою дитину; другий — вби-
та горем ненька голосить над сином. 

Образ матері — один із ключових в усній народній 
творчості, перебуваючи у текстовому вимірі на різ-
них рівнях співдії (давніших та новітніх) з персона-
жами, розвиває концептуальні ознаки [13, с. 231—
254]. Саме материнський біль викликає найсильні-
шу емоцію у слухача, а тому така вузлова складова 
сюжету на композиційному рівні переважно є куль-
мінацією твору, хоча в деяких варіантах апогей пере-
носиться на черговий мотив — «мати хоронить вби-
того сина»: «Мама тіло забрала вночи і поховала. Би 
не виділи», «принесла на плечох сама вночі, відкопа-
ла, принесла і поховала його на цвинтару. Вночи. Че-
рез ріку. На горбу принесла. Та то є подвиг» 10. Та-
ким чином, функція матері «оборонительки життя» 
[14, с. 393] трансформується у функцію «оборони-
тельки гідної смерті і достойного поховання».

Мотив мовчання, що є суміжним із багатьма ін-
шими, зокрема, з мотивом «енкаведисти змушують 
впізнавати мертвих родичів», є типовим загалом для 
фольклору періоду ОУН УПА (як пісенного, так і 
прозового). Часто розкривається за допомогою за-
перечних предикативних одиниць, імплантованих в 
площину тексту: «не сказав», «не видав», «не про-
дав», «не зрадив». Так, в оповіданні зв’язкової Кате-
рини Щерби сусід, побачивши упівців на подвір’ї, «не 
йшов доносити, не йшов доповідати, а мовчав». Та-
ким чином, мотив мовчання корелює з мотивом (не)
зради: «не видати тайни, не зрадити одне одного, а 
відтак і України» 11, «а брата і тата взяли ше на НКВД 
і там: «Скажи — повернем». Вони не сказали» 12, 
«насамперед треба було мовчати. І з ніким нічого не 
говорити — оце було святий закон. Кожен раз — то 
все: мовчи, хто би шо тебе не питав, чи тебе би бив, чи 
10 Зап. Г. Кравцова, М. Демедюк 29.06.2019 в с. Бовшів 

Бурштинського р-ну, Івано-Франківської обл. від Паука 
Богдана, 1928 р. н. 

11 Зап. Г. Кравцова 23.11.2006 р. у м. Стрию Львів-
ської  обл. від Мельника Михайла Івановича, 1930 р. н.

12 Зап. Г. Кравцова 18.07.2021 р. в с. Мокротин Жидачів-
ського р-ну Львівської обл. від Корча Романа Васильо-
вича 1935 р. н. 

катував, чи шо — мовчати» 13. З іншого боку, мотив 
мовчанки сформований обставинами життя в тоталі-
тарній державі, де зайве необережно вимовлене слово 
могло накликати небезпеку [15, с. 133], відтак, мов-
чанка рятувала і самого оповідача: «Такий був час, шо 
всі старалися мовчати», «то були тоді страшні часи, 
лишень шось одне слово…» 14, «це все наказували, 
якби шось стало — то ти мовчи, як ти будеш мовча-
ти — то ше вийдеш» 15. Для увиразнення цього мо-
тиву характерним є використання засобів експресив-
ного підсилення вираження ідеї — «ні пів слова ніх-
то нікому не говорив. Мовчи. Мовчи» 16. 

У циклі народної прози про допомогу цивільного 
населення підпільникам типологічним є образ банде-
рівця, що співвідноситься із традиційним фольклор-
ним образом героя. Низка атрибутів — красива фор-
ма, зброя, кінь, вказує на домінантні позиції військо-
вої героїки в його структурі: «А вни підійшли д’нашій 
хаті, наша хата дальше була від села. Йой-йой-йой, 
які красиві, Боже! Але всі мали костюми однако-
ві. І мама все моя та й я, я вже така більша була, та 
й думаю: ну хто їх так одів красиво? Такі однакові 
костюми, шо так костюми мают такі і всьо озброє-
ні були» 17, «На конях, дуже підтягнуті були, вже як 
німці були… ну але вони вже були вишколені. Зна-
єте, як він став, то вже тако не стояв сюда-туда, вже 
мусів стати так само» 18, «а там — армія. Красиві всі! 
Моя мама вийшла, а вони стали гімн заспівали, гімн 

13 Зап. Г. Кравцова 19.12.2019 р. в м. Моршин Стрий-
ського р-ну, Львівської обл. від Щерби (Бережанської) 
Катерини Василівни, 1929 р. н., нар. в с. Виспа Рогатин-
ського р-ну, Івано-Франківської обл.

14 Зап. М. Демедюк та Г. Кравцова 30.06.2019 від Говдяк 
Одарки Юріївни, 1944 р. н., в с. Старі Богородчани Бо-
городчанського р-ну Івано-Франківської обл. 

15 Зап. Г. Кравцова 19.12.2019 р. в м. Моршин Стрий-
ського р-ну, Львівської обл. від Щерби (Бережанської) 
Катерини Василівни, 1929 р. н., нар. в с. Виспа Рогатин-
ського р-ну, Івано-Франківської обл.

16 Зап. Г. Кравцова 19.12.2019 р. в м. Моршин Стрий-
ського р-ну, Львівської обл. від Щерби (Бережанської) 
Катерини Василівни, 1929 р. н., нар. в с. Виспа Рогатин-
ського р-ну, Івано-Франківської обл.

17 Зап. Г. Кравцова 27.07.2021 р. в с. Сможе Сколівсько-
го  р-ну, Львської обл. від Фединець Марії 1930 р. н. 
(нар. в с. Тернава Нижня).

18 Зап. Г. Кравцова 19.12.2019 р. в м. Моршин Стрий-
ського р-ну, Львівської обл. від Щерби (Бережанської) 
Катерини Василівни, 1929 р. н., нар. в с. Виспа Рогатин-
ського р-ну, Івано-Франківської обл.
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заспівали! І красиві всі були молоді» 19. Як доречно 
зауважила О. Чікало, образ «героя-повстанця, пере-
дусім, розкривається у його зовнішніх характеристи-
ках, адже вони є виразником того семантичного коду, 
який максимально зрозумілий для середовища, яке 
його творить» [16, с. 162]. Традиційним є наголос 
на молодості героїв, у цьому випадку розкривається 
її естетичний вектор: молодість=краса. Така семан-
тична пара в цьому контексті має також інший тип 
смислового ядра, проявляється у площині, що відо-
бражає фізичні якості: молодий=сильний. Тут чіт-
ко простежуються риси узвичаєного казкового, епіч-
ного героя-богатиря, що стоїть на захисті знедоле-
них, виступає захисником своєї держави [17, с. 71], 
є насамперед мужнім і дужим, часто має надзвичай-
ну силу: «То він в УПА загинув. Дуже був здоровий 
хлопець. Казали, шо пушку сорокоп’ятку він сам тяг-
нув. Такий був сильний, дуже був гарний» 20. 

Нерідко оповідач використовує фольклорні кліше-
увиразнення, типові традиційні порівняння, як от 
кінь — білий (колір, який в українському поетич-
ному універсумі набув символу краси, служить за-
собом творення ідеального персонажу [18, с. 737]); 
хлопці, як дуби; хлопці-соколи: «А в нас красиво 
було — Боже! Як зайшли ті… увечері сходили до 
нас, так їх по пару. Ну такі! А Кук собі їздив коньом, 
на білому коні» 21; «Тоти, шо приходили озброєні з 
ліса, то були дійсно, як соколи!» 22, «У нас такі хлопці 
були, як дуби красиві. Хлопці, як дуби погинули» 23. 
Для підсилення враження представляється зістав-
лення зовнішнього вигляду упівця із ворогом, який 
у цьому значно програє: «У формі! Та то така кра-
са була! То такі були, то не то шо ті шміраки при-
ходили у шинелях таких обталапаних, отаких вся… 

19 Зап. Г. Кравцова 27.07.2021 р. в с. Сможе Сколівсько-
го р-ну, Львівської обл. від Фединець Марії 1930 р. н. 
(нар. в с. Тернава Нижня).

20 Зап. М. Качмар та О. Чікало 16.08.2018 р. в с. Підбе-
реззі Горохівського р-ну Волинської обл. від Герасимчук 
Ярослави Григорівни 1954 р. н.

21 Зап. Г. Кравцова 27.07.2021 р. в с. Сможе Сколівсько-
го р-ну, Львівської обл. від Фединець Марії 1930 р. н. 
(нар. в с. Тернава Нижня).

22 Зап. Г. Кравцова 17.07.2021 р. в с. Лавочне Сколів-
ського р-ну, Львівської обл. від Коруд Дарії Федорівни 
1931 р. н. 

23 Зап. М. Демедюк та Г. Кравцова 28.06.2019 від Лесів 
Параски Степанівни, 1938 р. н., в с. Тимерівці Галицько-
го р-ну Івано-Франківської обл. 

Вони були в формі такі стройні всі, такі були, як дуби 
хлопці!...». 24

В цьому мотивному блоці чітко спрацьовує бінар-
на опозиція свій/чужий, що є однією із базових до-
мінант систематизації художньої картини світу: «Ми 
ся тішили, як приходили тоти хлопці з лісу, йой, тре-
ба їсти їм… ми всім їм помагали, щоби… чим мо-
гли! Ми сами були би не з’їли, а були би сьмо всьо їм 
дали. Бо знали, шо то, що то наші хлопці» 25. Вели-
ку роль відіграє також культ української армії і воз-
величення пов’язаного з нею героїзму свого вояцтва 
[19, с. 890] та вболівання за безособове військо в ці-
лому та долю кожного окремого бійця: «Енкаведис-
ти своїх забрали, а наші люди на другий день наших 
шукали по тій ріці, по тих долинах, де вони є і похо-
вали в Мокротині на цвинтари» 26.

Дещо забігаючи наперед, відзначу, що внаслідок 
міжетнічного полілогу після депортацій, спільного 
перебування різних націй у спецпоселеннях відбула-
ся трансформація дихотомії «свій — чужий» у трі-
аду «свій — чужий — інший»: «Вона працювала з 
іншими націями — китайцями, з японцями, з корей-
цями, з росіянами, з євреями, наші українці були. І, 
каже, відрізняли: людина, не людина» 27. Оповіда-
ння нерідко містять філософське переосмислення по-
няття «чужий», «ворог»: «Тепер маєте: була я між 
росіянами, жила. Люди вмирали з голоду, ну якось 
так попало, я не знаю чому, що маму і тих дві сестри 
узяла жінка-росиянка. Сім чоловік. В одній кімна-
ті. І вона узяла троє людей у тоту здепку, голих і бо-
сих. Зима сорокградусна, взути не мають що, оді-
тись ні накритись нічо. На печі спали, як виходи-
ли — валянки. Кажуть: «бери дяді Тіми валінки. І 
звари собі картошки на триніжках. Чужа людина. 
Вони — ворог» 28.
24 Зап. Г. Кравцова 17.07.2021 р. в с. Лавочне Сколів-

ського р-ну, Львівської обл. від Коруд Дарії Федорівни 
1931 р. н. 

25 Зап. Г. Кравцова 17.07.2021 р. в с. Лавочне Сколів-
ського р-ну, Львівської обл. від Коруд Дарії Федорівни 
1931 р. н. 

26 Зап. Г. Кравцова 18.07.2021 р. в с. Мокротин Жидачів-
ського р-ну Львівської обл. від Корча Романа Васильо-
вича 1935 р. н. 

27 Зап. Кравцова Галина Богданівна 5 червня 2021 р. в 
м. Моршин Стрийського р-ну, Львівської обл. від Рапій 
Марії 1958 р. н. 

28 Зап. Кравцова Галина Богданівна 5 червня в м. Моршин 
від Кашуби Павліни Михайлівни, 1926 р. н. 
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Цикл оповідань та переказів про допомогу підпіл-
лю включає комплекс мотивів про постачання їжі в 
криївки («Була в мене криївка. 25 хлопців. Мама 
мусіла наварити їсти, годувати їх в криївці» 29), хар-
чування повстанців силами селян. Невеликі групи 
підпільників могли отримували покорм безпосеред-
ньо в сільських оселях: «Насамперед якщо людина 
прийшла, треба було дати їсти. Ото було головне. І 
ще дати під паху, якщо мав хліб, чи якесь було мас-
ло, чи якесь… ну ше якесь, чи свині, чи шо кусок 
шось було сало якесь таке» 30. Сотням УПА відво-
зили провізію в ліс на возі: «Від нас недалеко стоя-
ли Сіроманці. Треба було харчування людям, хлоп-
цям дати… треба було і змолотити пшеницю… ну 
та й шоби хліба спекти, все решту. Так, фірою, мі-
шок спекли хліба і в мішок положили, але ше шоби 
був вистиг, шоб не був горячий. Ну і то клали, зва-
рили пирогів, чи ше там шось друге варили, шось за-
різали якусь курку, чи ше якогось кугута» 31. Харак-
терно, що в таких прозових зразках наявні згадки 
про обрядові страви, які населення давало на вели-
кі релігійні свята — Великдень та Різдво. Оповіда-
ння підпільників також місять збіжні мотиви: «Вони 
нам принесли такі три слоїки, і молока, яєц, і куба-
си, і шинки, паску. Нас села тримали». 32 Цікавим 
є сюжетотворчий елемент, що розкриває ставлення 
повстанців до допомоги селян — «вдячні повстан-
ці п’ють молоко, але відмовляються від пирогів, бо 
жаліють малих дітей господині». 

Поміч підпіллю полягала не лише в продуктово-
му забезпеченні. Оповідний пласт вміщує цілу низку 
відповідних мотивів: селяни споруджують криївку; 
селяни стоять на стійці, поки підпільники проводять 
зустріч; перекривають дорогу, поки йде бій; надають 
медичну допомогу пораненим повстанцям; ховають 

29 Зап. Г. Кравцова 20.12.2019 р. в м. Моршин Стрий-
ського р-ну Львівської обл. від Мартинишин (Юрків) 
Ірини Антонівни, 1924 р. н.

30 Зап. Г. Кравцова 19.12.2019 р. в м. Моршин Стрий-
ського р-ну, Львівської обл. від Щерби (Бережанської) 
Катерини Василівни, 1929 р. н., нар. в с. Виспа Рогатин-
ського р-ну, Івано-Франківської обл.

31 Зап. Г. Кравцова 19.12.2019 р. в м. Моршин Стрий-
ського р-ну, Львівської обл. від Щерби (Бережанської) 
Катерини Василівни, 1929 р. н., нар. в с. Виспа Рогатин-
ського р-ну, Івано-Франківської обл.

32 Зап. Г. Кравцова, М. Демедюк 28.06.2019 р. у м. Бурш-
тин від Марія Хованець 1928 р. н. (медсестра УПА).

вдома секретну інформацію, друкарські машинки; 
переносять «штафети»; переховують повстанців вдо-
ма тощо. Знову ж одним із основних виступає об-
раз жінки-матері: «матір ховає провізію для сотні 
УПА в коморі, потерпає від облави», «матір робить 
свій дім безпечним для сходин», «на матір направ-
ляють зброю при обшуку, вимагають лізти в криїв-
ку», «матір ставлять до стіни і погрожують вбити, 
діти кидаються до неї», «матір посилають в розвід-
ку до міста за секретними даними», «матір возить 
пошиту форму та білизну упівцям» тощо. Таким чи-
ном, образ матері в циклі про підтримку партизанки 
набирає ознак матері-берегині підпілля. Варто зау-
важити, що нерідко суміжним із вищенаведеними 
сюжетними компонентами тексту виступає мотив 
страху. Населення, допомагаючи підпільникам, бо-
ялося покарання окупаційної влади, нападу облав-
ників: «Страх був! Ми сі бояли! Певно, шо смо сі 
бояли, думалисмо — зараз москаль налетит, облаву 
зроб’їт і всіх нас тут перестріляют, або попалять жи-
вими! Дуже смо ся бояли» 33. Побоювання були не-
безпідставним, але й не вирішальними: попри страхи, 
кривду український народ активно підтримував «рід-
ну армію» («Так ризикували. Жахливо. Моя мама 
дуже ризикувала... швець шив нижню білизну для 
упівців і форми їм шив. І мама то везла… помагали, 
як могли… було небезпечно, дуже небезпечно. Тре-
ба було якось підтримувати» 34. 

Виселення.
Трагедія втрати свого — своєї землі, своєї оселі, 

свого господарства, продуктів своєї праці найбільш 
глибоко розкривається у текстах, де ключовою ви-
ступає власне тема примусового виїзду, виселення, 
швидких зборів: «То був травень, то якраз так файно 
на городі вже обробили мама всьо… мали й коника, і 
ту коровичку мали, якесь там пацятко» 35. Розгубле-
ність, боязнь і розпука — їх основні емоційні акцен-
ти. До слова, мотив жалю за втраченим своїм замика-
ється в прозових зразках про повернення: «Хату вже 

33 Зап. Г. Кравцова 17.07.2021 р. в с. Лавочне Сколів-
ського р-ну, Львівської обл. від Коруд Дарії Федорівни 
1931 р. н.

34 Зап. Г. Кравцова 24.07.2021 р. в м. Стрий Львів-
ської обл. від Плютача Ярослава-Григорія Дмитровича, 
1938 р. н. 

35 Зап. Кравцова Галина Богданівна 24 липня 2021 р. від 
Українець Катерини Василівни, 1943 р. н. (нар. у с. Лі-
щин Жидачівського р-ну Львівської обл.).
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знесли, тогди де то, в Братківцях, чи де побудували 
сільраду з тої хати… не було вже нічо, навіт плота не 
було вже, лишень пару яблінок старих» 36. Дослідни-
ця фольклору про примусові переселення І. Коваль-
Фучило слушно уніфікує та називає подібні сюжет-
ні вузли «мотивом втраченого раю» [20, с. 87—97]. 
Справді, оповіданням цієї тематики притаманні ідеа-
лізовані описи рідної місцевості, господарств, врожай-
них полів, які люди змушені покинути: «А так люди 
всьо лишили! Полишали худобу, вже всьо було поса-
джено, файно, город, бульба зацвіла, всьо… всьо по-
лишали, всьо в домівках лишили. Йшли голі, босі…
» 37. Основне місце, переважно, відводиться рідній 
хаті. Варто зазначити, що в українській етнокультур-
ній традиції вона виступає передусім уособленням ро-
динного вогнища, осередком людського буття, а та-
кож рубежем між людиною та хаосом — чужим не-
освоєним простором. Крім цього, дім є символічним 
вираженням волі та незалежності людини [21, с. 616]. 
Знакову природу образу хати в поетичному вимірі 
української культури відзначає, зокрема, І. Мойсе-
їв: «Хата — один з найпопулярніших образів симво-
лів нашої літератури, мистецтва і масової свідомості» 
[22, с. 151]. Отож не дивно, що у текстах про депор-
тацію раз у раз натрапляємо на образ «рідної хати». 
Вона виступає символом організованого побуту, мо-
ралі й духовності; вміщує у собі цілий спектр значень, 
пов’язаних із родинним життям, подружніми взає-
минами, батьківською любов’ю, шаною до предків, 
«спільною працею та життям у всіх його буденних та 
святкових виявах за стінами, що оберігають родинне 
тепло» [23]. Ідеалізація досягається завдяки худож-
нім засобам, хата характеризується, як: дуже гарна, 
найкраща, файна, велика, нова.

Грань між своїм світом, який покидали, і чужим, в 
який відбували, у текстах часто увиразнено згадкою 
про час доби: «прийшли в третій годині ночі моска-
лі… начальник почти… і шось четверо, чи п’ятеро 
солдатів» 38; «А то п’ята година, навіть ше й п’ятої не 

36 Зап. Г. Кравцова 17.07.2021 р. в с. Лавочне Сколів-
ського р-ну, Львівської обл. від Коруд Дарії Федорівни 
1931 р. н.

37 Зап. Г. Кравцова 27.07.2021 р. в с. Сможе Сколівсько-
го  р-ну, Львської обл. від Фединець Марії 1930 р. н. 
(нар. в с. Тернава Нижня).

38 Зап. Г. Кравцова 24.07.2021 р. в м. Стрий Львів-
ської  обл. від Плютача Ярослава-Григорія Дмитровича, 
1938 р. н. 

було ранком. Я знаю, я пам’ятаю так плакала сиді-
ла мене розбудили» 39; «Вночі, ми спали ще, не дуже 
такі малі... кілько мені вже було... пітнайціть років. 
Вони нам нічо не казали, лиш казали збиратися і 
всьо, ми збиралися» 40. Таким чином, зміна життя 
відбувалася цілісно — в часі і просторі, причому пе-
реміні простору передувала трансформація звичного 
часу — ніч раптово ставала порою активності, звич-
ний уклад моментально кардинально руйнувався. 

В прозових зразках, у яких розкривається тема 
дороги на Сибір, основними є мотиви, що корелю-
ють з тезою «нас відправили на погибель». Частот-
ними, з різним ступенем описовості виявилися сюже-
тотворчі одиниці «люди голодують по дорозі в Си-
бір», «люди гинуть», «трупи викидуюють з вагонів»: 
«Там посадили у грузові вагони, такі желізяки, двері 
такі відкрили туди у ті вагони і їхали. Люди хворіли. 
Діти подоставали температуру… мама хотіла із по-
їзда скочити, бо дівчина вмерла… Достала темпе-
ратуру. Чотири дні побула, згуріла та й померла. А 
хто помер — останній вагон і так… відти витягли, 
останній вагон. А де пізніше кидали? Та не знаю, де. 
І так везли тих людей. І голодні…». 41 

Чи не найбільш травматичним був досвід втра-
ти власних дітей. Закарбувалися в пам’яті й муки 
та загибель незнайомих дітей, що їхали поруч у ва-
гоні: «Мама казала, як були в вагоні, де помирали 
діти двох-трьох-чотирьох… «і їх просто викидува-
ли в сніг, — каже, — як псят». Каже: «то ніхто 
то не забуде»» 42. Непоодинокими є свідчення щодо 
дуже великої кількості померлих в дорозі: «Дорогою 
тато помер. І ми з братом занесли… там трупів дітей 
було… і люди з голоду вмирали» 43, «Дуже багато 
повмирало по дорозі. Викидували. З вагона вики-

39 Зап. Кравцова Галина Богданівна 24 липня 2021 р. від 
Українець Катерини Василівни, 1943 р. н. (нар. у с. Лі-
щин Жидачівського р-ну Львівської обл.)

40 Зап. Г. Кравцова 17.07.2021 р. в с. Лавочне Сколів-
ського р-ну, Львівської обл. від Коруд Дарії Федорівни 
1931 р. н.

41 Зап. Г. Кравцова 27.07.2021 р. в с. Сможе Сколівсько-
го р-ну, Львівської обл. від Фединець Марії 1930 р. н. 
(с. Тернава Нижня).

42 Зап. Кравцова Галина Богданівна 5 червня 2021 р. в 
м. Моршин Стрийського р-ну, Львівської обл. від Рапій 
Марії 1958 р. н. 

43 Зап. Г. Кравцова 18 липня 2021 р. в с. Мокротин Жида-
чівського р-ну Львівської обл. від Корча Романа Васи-
льовича 1935 р. н. 
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нуть — та й» 44; «люди мерли, як мухи, бо були ста-
ренькі, всякі були: і діти, і старенькі. Мерли. Просто 
то було жахіття. Мама на то дивилася і думала, що з 
нами буде…» 45. Холод, або нестерпна спека, голод, 
нестача води, відсутність санітарних умов призво-
дили до нездужань, смертей. «Буцегарні на колесах 
не мали ні вікон, ні пічок, ні утеплення, ні елемен-
тарних засобів для додержання гігієни. Гостро бра-
кувало їжі, медичної допомоги. Вигнанці потерпали 
від пневмонії, інфекційних захворювань, респіратор-
них хвороб. Пересувна в’язниця стала для багатьох 
останнім притулком…» [24]. Халюк Л. справедливо 
називає подібне ставлення до виселенців «способом 
приниження людської гідності» [1, с. 81].

Характерно, що обурення, жаль викликає не лише 
смерть, а й нешанобливе ставлення до небіжчиків, 
«як не до людей»: їх примітивно викидали з вагонів, 
не було проведено жодних релігійних поминальних 
обрядів, належного традиційного прощання, ніхто не 
мав змоги поховати родича, поставити хрест і зго-
дом «ходити на могилу» («З других вагонів викиду-
вали, таки зразу… десь викинут та й всьо, хто їх де 
хоронив… може, птому десь ходили, посилали та-
ких, би трупи закопували») 46. Навіть у найскладніші 
часи українці дотримувалися визначальних норм по-
ховальної традиції, як зазначає В. Сокіл, люди нама-
галися відповідно, за християнським звичаєм на кла-
довищі поховати своїх рідних навіть під час голодо-
мору 1932—1933 рр. [25, с. 100] Тому неповага до 
померлих в дорозі на спецпоселення викликає абсо-
лютне несприйняття в народній свідомості. 

Характерологічним для досліджуваної прози є мо-
тив важкої довгої дороги. Образ дороги є універ-
сальним, «вічним» фольклорним образом, який ви-
значається загалом, як ритуально і сакрально зна-
чимий локус, в межах цього фольклорного пласту 
виступає часопросторовим тлом, на яке нанизують-
ся події подорожі, «залізничне полотно» стає кор-
доном між етапами життя людини на своїй землі і 

44 Зап. Г. Кравцова 27.07.2021 р. в с. Сможе Сколів-
ського  р-ну, Львівської від Фединець Марії 1930 р. н. 
(с. Тернава Нижня).

45 Зап. Г. Кравцова 24.07.2021 р. в м. Стрий Львів-
ської  обл. від Плютача Ярослава-Григорія Дмитровича, 
1938 р. н. 

46 Зап. Г. Кравцова 17.07.2021 р. в с. Лавочне Сколів-
ського р-ну, Львівської обл. від Коруд Дарії Федорівни 
1931 р. н. 

виживанням у чужій стороні, межовим простором 
між світом живих і мертвих. Цікаво, що інформант-
ка Д. Коруд для кращого сприйняття реципієнтом 
оповідання з таким основним мотивом використа-
ла пісню, що описує відповідний момент поневірянь 
депортованих: «Ну та й везли нас, як казали в піс-
ні тотій: «везли нас безперестанку, аж нас вигру-
зили у містечку Омску» 47. Варто зауважити, що у 
згаданій виселенській пісні «В сорок семім році ста-
лася новина», що побутує на Стрийщині, разом із 
клішованими елементами, подано розгорнуту роз-
повідь про труднощі, жахливі умови перевезення до 
місця призначення та важкої праці під час перебу-
вання на чужині:

А тії чекісти вони серця не мали,
Навіть до вагонів води не давали.
Три неділі везли так безперестанку,
Аж нас вигрузили у містечку Омску.
Вони нас заставляли баржі грузити 
І по двісті дека хліба фасувати.
Ми баржі грузили, по болотах ходили,
Прокляті комарі очі виїдали 48.

Як видно, для усної народної творчості про ви-
селення (пісенної та прозової) типовими є мотиви 
«чекісти садять виселенців у вагони» й «виселен-
ців везуть у товарних вагонах, морять голодом та не 
дають води». Зазначимо, що такі ж сюжетотвор-
чі компоненти наявні й у виселенських піснях з ін-
ших місцевостей. Зокрема, Є. Луньо зафіксував на 
Яворівщині пісню «А у сорок семім році, двадцять 
першого лютня», у якій знаходимо аналогічні моти-
ви («Всю дорогу раз на два дни випускали по воду, 
А баланду раз на тиждень давали на вечерю» [26, 
с. 141]); Г. Дем’ян — на Сколівщині («Три дні ми 
вже їдем, їсти не дають — друзі по вагонах із голо-
ду мруть» [27, с. 394]).

Цікаво, що різниця між своїм і чужим світом під-
силюється нібито незначними деталями опису пейза-
жу, елементів побуту, одягу, їжі. Взірцевими в цьому 
є елементи оповідань депортованих тоді дітей: «ну і 
нас повезли, повезли, а то було під кінець жовтня… 
пам’ятаю, ми їдемо європейською частиною — ну, 
47 Зап. Г. Кравцова 17.07.2021 р. в с. Лавочне Сколів-

ського р-ну, Львівської обл. від Коруд Дарії Федорівни 
1931 р. н. 

48 Зап. Г. Кравцова 17.07.2021 р. в с. Лавочне Сколів-
ського р-ну, Львівської обл. від Коруд Дарії Федорівни 
1931 р. н. 
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ше осінь; переїжджаємо Уральські гори — а там вже 
сніг лежить. Сніг лежить, і я перший раз побачив 
валянки сибірські, я ся дуже здивував, шо вони без 
калош…» 49. Разом з тим, наступні сюжетні вузли 
вже можуть включати вражаючі масштабні картини, 
чіткі ознаки катастрофи (скажімо, величезна кіль-
кість депортованих, гори трупів: «коли нас там ви-
грузили, а людей повно було… І там вже приїхали, 
то вже був мороз… і саме головне, шо я запам’ятав, 
шо під тим клубом з одного боку штабеля було тру-
пів. Факт того, шо в мій ріст. Я не знаю, якого був я 
росту… мав дев’ять років… ті трупи були посклада-
ні, як дрова, шоби ся не роскатували: так і так. Так, 
як дрова складають» 50. Показово, що мотиви тек-
стів про повернення виглядають обернено, вони зо-
середжують увагу на позитивній емоції від першого 
враження побаченого свого краю: «І їхали. Так ці-
кавий дуже епізод: поїздом, пам’ятаю, вже по Укра-
їні. Я так стою в поїзді, вже мав вісім, чи дев’ять 
років... І так дивлюся: вогні горят. Так цікаво, а я ж 
то ніколи не бачив. І тут тато купив на пероні яблу-
ка. Я перший раз в житті в дев’ять років попробу-
вав яблуко» 51. 

Чужина.
Терор голодом — один із найстрашніших. Страх 

«бути голодним», «померти голодною смертю» гли-
боко ввігнався в народну свідомість, голод в її ме-
жах вже знаходиться на рівні концепту. Він же є ма-
гістральним і в наступному циклі — про прибуття 
на чужину: «Виселили мого діда і бабу ну і мама з 
ними поїхала. Поїхала з батьками, вони там жили і 
голод був дуже», 52 «там би було свєто, якби було ка-
валок хліба. Я думала, шо ніколи не буде тілько хлі-
ба, би я поїла. Така я була жєдна хліба» [28, с. 25], 
«всьо було в магазинах, в магазинах було всьо, шо 

49 Зап. Г. Кравцова 24.07.2021 р. в м. Стрий Львів-
ської  обл. від Плютача Ярослава-Григорія Дмитровича, 
1938 р. н. 

50 Зап.  Г. Кравцова 24.07.2021 р. в м. Стрий Львів-
ської  обл. від Плютача Ярослава-Григорія Дмитровича, 
1938 р. н. 

51 Зап. Кравцова Галина Богданівна 25 липня 2021 р. в 
м. Моршин Стрийського р-ну Львівської обл. від Леси-
шина Василя Васильовича, 1948 р. н. (нар. в с. Завадів 
Стрийського р-ну). 

52 Зап. Кравцова Галина Богданівна 25 липня 2021 р. в 
м. Стрий від Сурмик (Сеник) Віри Миронівни 1956 р. н. 
(с. Красная Речка).

хочеш. То всьо було і з Китая, і коци, і блюзочки, 
всьо шо хочеш було, всьо такево привозили, а шо — 
ми сі хіба дивили на то. Нам хліба не хватало, мама 
пішла робити, а на хліб не ставало. Та й мама все: 
«Боже, Господи, би я вже людям зичила, тільки шоб 
то, шоб ми вже не зичили»» 53. Депортовані, нама-
гаючись вижити, шукали способи добути їжу. Опо-
відання та перекази рясніють мотивами про зовсім 
нерівноцінні, але рятівні обміни: подушку — на хліб, 
кожух — на «бульбочку», полотно — на мішечок 
зерна: «…не мали шо їсти… бульбочку, як десь ви-
міняли, то за кожух, то за якісь хустки, за полотно, 
то так хіба десь пару бульбинок. Розріжем, аби на 
зупу. Навит не чистили ніколи, розрізали, а єдну по-
терли та й тото заколотили, аби була трошка густі-
ша тота вода…» 54, «на Великдень мама замість яєць 
зварила, десь заміняла, то пару бульбинок зварила 
таких у лупині, шо ми мали на Великдень. То перші 
роки ми дуже… не мали шо їсти…» 55. Тут знову ж 
фігурує образ матері, він отримує додаткові семан-
тичні штрихи як у текстах, де магістральною є тема 
важкої дороги в Сибір, так і в прозових зразках про 
прибуття на чужину. Його представлено через мо-
тиви «мати опікується дітьми під час виселення», 
«дитина помирає на руках матері в товарному ва-
гоні», «мати шукає їжу дітям по приїзду в Сибір», 
«мати вимінює свої речі на продукти харчування», 
«мати готує страви з зібраних рослин», «мати важ-
ко працює, щоб прогодувати дітей» тощо («Але так-
во йшли там десь та й міняли: або подушку, ми мали 
… фартушок мали вишитий — проміняли. На їжу, 
на хліб. Та й мама пішла… обміняти, взяла була по-
душку і ленту таку мала сино-жовту… і то проміня-
ла на хліб. Їсти хотіли… дуже голод був…сильно ми 
голодували» 56). Подібний продаж та обмін майна іс-
торикиня О. Кісь зараховує до жіночих стратегій ви-

53 Зап. Кравцова Галина Богданівна у с. Ліщин Жидачів-
ського р-ну Львівської обл. 24 липня 2021 р. від Украї-
нець Катерини Василівни, 1943 р. н. 

54 Зап. Г. Кравцова 17.07.2021 р. в с. Лавочне Сколів-
ського р-ну, Львівської обл. від Коруд Дарії Федорівни 
1931 р. н. 

55 Зап. Г. Кравцова 17.07.2021 р. в с. Лавочне Сколів-
ського р-ну, Львівської обл. від Коруд Дарії Федорівни 
1931 р. н. 

56 Зап. Кравцова Галина Богданівна у с. Ліщин Жидачів-
ського р-ну Львівської обл. 24 липня 2021 р. від Украї-
нець Катерини Василівни, 1943 р. н. 
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живання в умовах голоду [29]. Деякі інші сюжетні 
елементи досліджуваних наративів також співзвучні 
з мотивами оповідань та переказів часів Голодомору 
1932—1933 рр.: люди їдять «жаливу», перемерзлу 
картоплю, знайдену на чужому полі, невідомі гриби 
(«…ну та й ми ходили в ліс, а так грибів ми не зна-
ли… та й ми то варимо, а дідо сидит та й каже: «ви 
не їжте, як я буду вмирати, тоді вже будете видіти, 
чи їсти, чи не їсти». Та й ми всі сидимо, а він їсть, бо 
сильно слабий желудок був (вже потім так помер)… 
ну і він нічо, не вмер, ми давай тоді їсти ті гриби» 57) 
і ягоди, здохлих тварин («Уни жаливи були жадні! 
Уни ходили досвіта, збирали, хто скорше назбирає, 
аби мали чим жити, жаливи варили… хтось там ло-
боду, вона їм, каже, мама не давала, хіба жаливов 
їх годувала: варила той відвар з жаливи і так вони 
тим жили!», «…як коні здихали, конів закопували, 
то вони йшли відкопували тоті коні… А вони пото-
му бензином заливали то, вже, як кінь здохнув — 
обіллют бензином, а вни всьо равно палили на огни 
тай… бо не мали шо їсти» 58). Таке безнадійне стано-
вище породжувало навіть бажання порівняння своєї 
долі з долею політв’язнів ГУЛАГу, життя за колю-
чим дротом видавалося легшим, а тюремна баланда 
ставала надзвичайно бажаною: «як в тюрмі був, то 
давали їсти, ше баланду… а там хто дасть? Ніхто не 
дасть тобі» 59, «мене як злапнуть, то мене озьмут у 
тюрму — у тюрмі мені якоїсь баланди дадуть їсти, 
а тут я з голоду вмираю!» 60. 

Аналізуючи тексти про вимінювання, можна від-
стежити, що саме брали із собою українці, що вва-
жали важливим і потрібним. Цікавим є зафіксований 
у с. Лавочне сюжет про найціннішу річ — особливу 
вишивку з українською національною символікою: 
родина бере з собою в Сибір вишитий тризуб, діти 
хваляться знайомим, що мають українську символі-

57 Зап. Кравцова Галина Богданівна у с. Ліщин Жидачів-
ського р-ну Львівської обл. 24 липня 2021 р. від Украї-
нець Катерини Василівни, 1943 р. н. 

58 Зап. Г. Кравцова 17.07.2021 р. в с. Лавочне Сколів-
ського р-ну, Львівської обл. від Коруд Дарії Федорівни 
1931 р. н.

59 Зап. Кравцова Галина Богданівна 18 липня 2021 р. в 
с. Мокротин Жидачівського р-ну Львівської обл. від 
Корча Романа Васильовича 1935 р. н.

60 Зап. Г. Кравцова 17.07.2021 р. в с. Лавочне Сколів-
ського р-ну, Львівської обл. від Коруд Дарії Федорівни 
1931 р. н.

ку, тризуб зашивають в подушку, подушку прода-
ють разом з тризубом, діти біжать за покупцем, щоб 
випороти тризуб з подушки і забрати назад, роди-
чі радять спалити тризуб, діти зашивають тризуб у 
мамину безрукавку» («…всьо смо продавали, і ко-
жухи сьмо міняли, й всьо смо, полотно, які хустки… 
шо сьмо мали — міняли, бо аби сьмо мали чим жити. 
Та й єдна жінка з другого села хотіла купити подуш-
ку… Коли ми подушку продали, тота жінка пішла… 
а ми си нагадали, шо в нас тризуб в подушці…» 61). 
Факт взяття з собою в далеку складну дорогу три-
зуба, куди можна було брали лише обмежену кіль-
кість речей, знову ж свідчить про патріотизм та від-
важність «пособників бандформувань», адже якби 
відповідальні за репресії виявили таку знахідку, то, 
цілком ймовірно, могли б покарати господарів бага-
торічним ув’язненням, чи навіть швидким фізичним 
знищенням. 

Тема голоду разом із судженням «людей привез-
ли в нікуди» виструнчує переконання — «людей ви-
везли на вірну смерть»: «Привезли просто ... ви-
дно весна, а там же ж ше сніги... просто їх лишили 
в лісі, просто в лісі лишили їх. Їх привезли і просто 
лишили в лісі. Отак» 62. Негативне враження справ-
ляли вже перші побачені краєвиди, відтак в оповід-
ній традиції відобразилися порівняння непривітної 
грізної місцевості зі своїм «втраченим раєм». Про-
тиставлення малої батьківщини та чужини — ти-
повий семантико-композиційний прийом фольклору 
про депортації, художній образ іншої землі змальо-
вується на контрасті [4, с. 215]. Незвіданий простір 
має чіткі ознаки універсальної фольклорної категорії 
«чужого» — ворожого, небезпечного середовища, 
що здатне нашкодити: «…повезли в тайгу. А там є 
ліс і небо — більше нічо. І живіть, як хочете… їх ще 
завезли у тій тайзі за болото. То є таке, що зимою 
ледом перевезуть, а лід, потім сніг зникає і стає озе-
ро, таке, що ступите — і вас затягає. Не вийдете. 
Значить, там на погибель вивезли» 63.

61 Зап. Г. Кравцова 17.07.2021 р. в с. Лавочне Сколів-
ського р-ну, Львівської обл. від Коруд Дарії Федорівни 
1931 р. н.

62 Зап. Кравцова Галина Богданівна 25 липня 2021 р. 
в м. Моршин від Сурмик (Сеник) Віри Миронівни 
1956 р. н. (с. Красная Речка).

63 Зап. Кравцова Галина Богданівна 5 червня 2021 р. в 
м. Моршин Стрийського р-ну, Львівської обл. від Рапій 
Марії 1958 р. н. 
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Прийнявши нові реалії, українці-виселенці нама-
галися освоїти незнані території, обжитися. Вижи-
вання часто починалося від спорудження землянок 
й бараків («…в сніг привезли… їх просто викинули 
на поле... вони спочатку вирили землянки. Вони два 
місяці були в землянках, а потім вони вже побудували 
собі бараки» 64), продовжувалося наведенням ладу, 
облаштуванням житла, побуту, наведенням контак-
тів, узвичаєння соціальних практик (скажімо, зустрі-
чі земляків на свята, щонедільні богослужіння, по-
хорон, спільні обрядові трапези, спів). В оповідній 
традиції цього циклу трапляються мотиви «виселен-
ці вішають на стіни образи», «виселенці святкують 
Різдво», «виселенці святять паску» та ін. Вже через 
деякий час після важких голодних років депортовані 
намагалися вести сяке-таке звичне господарство: «І 
так помаленьку, помаленьку ми дойшли до того, шо 
купили собі коровицю, малисмо…», «коло хати ми 
собі там огородили, город. Ми корчували, ми кор-
чували пні такі викорчовували всі», 65 «Ну наші тоже 
почали тримати свині, почали ґаздувати…» 66, «я по-
душок собі наробила… з тих «махалки» такі… стя-
гала, поробила доста подушок і всьо файно в хаті, так 
чистенько всьо, вишивки вишивала вже…» 67. Віді-
рвані від рідного дому, землі, українці відтворюва-
ли свій простір, свій традиційний уклад життя, по-
єднуючи це з тяжкою примусовою низькооплачува-
ною, або й зовсім безоплатною працею. 

Мотив важкої роботи — ще один типізований 
вузловий елемент сюжету прози депортацій. Виве-
зені працювали, переважно, в лісі, на лісосплавах, не 
маючи ні відповідного технічного забезпечення, ні 
досвіду: «Робота була там всьо з лісом... баржі гру-
зили з лісом, баржі такими кранами… Потом вже 
як я стала старша, то я тоже на тій баржі робила… 
такі тяпки були, то вбивалисмо в дерево і такісьмо 

64 Зап. Кравцова Галина Богданівна 25 липня 2021 р. 
в м. Моршин від Сурмик (Сеник) Віри Миронівни 
1956 р. н. (с. Красная Речка).

65 Зап. Кравцова Галина Богданівна у с. Ліщин Жидачів-
ського р-ну Львівської обл. 24 липня 2021 р. від Украї-
нець Катерини Василівни, 1943 р. н. 

66 Зап. Кравцова Галина Богданівна 5 червня 2021 р. в 
м. Моршин Стрийського р-ну, Львівської обл. від Рапій 
Марії 1958 р. н. 

67 Зап. Г. Кравцова 17.07.2021 р. в с. Лавочне Сколів-
ського р-ну, Львівської обл. від Коруд Дарії Федорівни 
1931 р. н.

тєгали, розтігали по тих баржах… баржі так висо-
ко грузили… Тото вліті така була робота, а взимі — 
на заготовці, на заготовці лісу. Я з єднов дівчинов, 
з латишков, ми напару тов пилов… такісьмо ліс пи-
лили. Навалимо так, ми не були спец…, не знали, 
як тото то дерево опустити... повісимо єдно на дру-
ге… причепиться десь на друге дерево, на друге де-
рево, такий балаґан зробиться, а ми вже сі боїмо туда 
йти. І шо ми заробимо, як наше всьо дерево висит... 
то ше не було тогди тих бензопилів. А вже пізніше, 
я вже не знаю, кілько то років пройшло, вже були 
тоти пили «Дружба», такі бензопили… вни вже пи-
лили, а ми вже, дівчата, жінки такі всі тоті, то ми хіба 
сучки обрубували і палили тото всьо. То вже було 
легше. І тоже йшлисмо, грузилисмо на сані. Дере-
во смо на сані грузили. А сани возили на пристань, 
на тій пристані тоже розгружали. Я тоже була й на 
розгрузці, й на погрузці-м була, й на розгрузці. Шо 
мені тогди було, може, було мені вісімнайціть років. 
[Плаче])» 68. 

Жахливі умови праці, несприятливий клімат, не-
відповідність роботи по віку («малолітні» нерідко 
також працювали), фізичних можливостях, вміннях 
ставали причинами захворювань, нещасних випадків, 
каліцтв, смертей: «І я, було вже в мене шіснайці років 
якраз, і вместо вчитисі, а нас шестеро брати(і)в за-
брали десь тейво, в друге місце, десь в село магазин 
будувати. А ми з сестрами пішлисмо туда в тайгу… 
«на — пилу, ріжте ручною ліс». І два чоловіка ми, 
нам треба зрізати девіть куб… по чотири з полови-
ною на чоловіка. Заробиш двайці шість, чи двайці 
вісім рублів. Зрізати, пень обшкрубати, ліс розкри-
жувати… зробиш — і суччя спалити» 69; «А тото що 
була історія, що вони робили на лісоповалі, що там 
люди топилися, що там хлопець, що залишився, упав 
зі сил і так, як на дереві, він так… потім знайшли 
його один скелет, а він розпався сам» 70.

Багатьом не вдавалось працювати — вони не мали 
теплого зимового одягу й взуття, не могли виконува-
ти норми через хвороби, знесилення, недоїдання: «А 
68 Зап. Г. Кравцова 17.07.2021 р. в с. Лавочне Сколів-

ського р-ну, Львівської обл. від Коруд Дарії Федорівни 
1931 р. н.

69 Зап. Г. Кравцова 18 липня 2021 р. в с. Мокротин Жида-
чівського р-ну Львівської обл. від Корча Романа Васи-
льовича 1935 р. н. 

70 Зап. Кравцова Галина Богданівна 5 червня в м. Моршин 
від Кашуби Павліни Михайлівни, 1926 р. н. 
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потім працювала. І в столові, і всьо. Взутисі не було в 
шо, в резинових. Мороз 40 градусів. В столову нову 
поставили, підлога знизу в столові… як ноги мокрі, 
я простудила, лежала в лікарни…» 71, «Йшлисьмо 
на роботу, на сплав, кусок такого цукру в кишеню, 
кусок хліба. Вже сідали обідати — помочили цукор 
у воду і кусок хліба і так ісьмо, такий наш був обід 
на роботі» 72; «…ми ходили два кілометра на робо-
ту. Шо би ти на собі не одів — вітер тебе розщи-
пав. Вітер 30 метрів, і морозу 30. То то є 60 граду-
сів морозу. Отак ти йшов, плюнув — і вже до землі 
слюна не долітала, вже був камок льоду. Ідеш і тобі 
кажут: «в тебе обморожений ніс». В мене обморо-
жене все лице» 73.

Попри всі труднощі, українці, переважно, від-
повідально виконували свою роботу, інколи навіть 
страждаючи через свою сумлінність та надмірну іні-
ціативність: «І коло каждого дерева треба було об-
мести сніг, аби пильщик міг підійти, аби спилити тото 
дерево... А вона така дуже завзята до роботи, шо вже 
так огрібала, шо й не чула, коли пильщик уже пере-
став пилити, уже так далеко відійшла. Вона не му-
сіла так доста, вона могла лиш кілько би на її зміну 
стало. І вна приходит вже туда на тото, де тота елек-
тростанція, а мишини вже… приїхали по робочих і 
вже всі машини поїхали. А она в лісі» 74.

Працьовитість — одна із ключових позитивних 
людських рис в українському фольклорі [17, с. 137]. 
В казках, народних родинно-побутових піснях най-
краща наречена та, котра найпрацьовитіша; в ко-
лядках, щедрівках оспівуються працьовиті господар 
і господиня; в пареміях працьовитість протиставля-
ється лінощам тощо. Ознака жіночності — вміння 
тримати господу в порядку, вправність в полі, кулі-
нарні здібності та ін. Тому не дивно, що ця чеснота 

71 Зап. Кравцова Галина Богданівна 24 липня 2021 р. від 
Українець Катерини Василівни, 1943 р. н. (нар. у с. Лі-
щин Жидачівського р-ну Львівської обл.).

72 Зап. Г. Кравцова 17.07.2021 р. в с. Лавочне Сколів-
ського р-ну, Львівської обл. від Коруд Дарії Федорівни 
1931 р. н.

73 Зап. Кравцова Галина Богданівна 25.07.2021 в м. Мор-
шин Стрийського р-н, Львівської обл., від Броди Анни 
1937 р. н. (Львівська обл., Перемишлянський р-н, 
с. Липівці). 

74 Зап. Г. Кравцова 17.07.2021 р. в с. Лавочне Сколів-
ського р-ну, Львівської обл. від Коруд Дарії Федорівни 
1931 р. н.

знайшла відображення і в прозі про депортації: «Моя 
мама господиня така, знаєте. Чистоплотна, і вміла і 
зварити, і йому дуже подобалося, як мама пироги ва-
рила, рускі дуже люблять» 75. Непоодинокими є мо-
тиви «українці вирізняються своєю працьовитістю», 
«працьовитих українців цінують на роботі»: «Не-
погано сі відносили, бо наші люди дуже працювали, 
тоти так не хотіли працювати, як ми працювали», 
«Начальство ніхто не збиткувало сі, бо наші дуже 
працьовиті були» 76; «…шо цікаво: ми до трьох, чо-
тири і п’ять трудоднів на день заробляли. Фактич-
но, то був наш поратунок. І за то літо, поки ми там 
були… за то літо заробили стільки трудоднів, шо 
нам дали зерна, шо нам вистарчило його… нам того 
зерна вистарчило на цілу зиму» 77. Подекуди в тек-
стах наявне співвіднесення українців з такими ж «ро-
ботящими» націями і протиставлення антагоністам-
росіянам: «А німці тоже роботящі і такі смислові, не 
то що рускій іван нап’єсі…» 78. Характерно, що в до-
сліджуваній оповідній традиції трудолюбивість спе-
цифічно демонструє, розкриває висококультурність 
українців: «…каже, вони як подивилися, шо наші 
залишають після свині тільки один крик, вони були 
здивовані. І сальцісони, і паштетівки… То вони на-
чудуватися... Вони тоді збиралися, всіх тоді гости-
ли. І той німець сказав: «ми чекали, нас попереди-
ли, шо прийдуть бандити. А це прийшла надзвичай-
но культурна нація, в якої ми вчилися»» 79. 

Повернення
Не зважаючи на важке життя, злидні, намагання 

радянської влади знищити, стерти традиційну куль-
туру українців, розірвати їх зв’язки з Батьківщиною, 
«перевиховати трудом», розтрощити їхні почуття на-
ціональної гідності, виселені чинили опір, духовний 

75 Зап. Г. Кравцова, М. Демедюк 28.06.2019 р. у 
м. Бурштин Івано-Франківської обл. від Марії Хова-
нець 1928 р. н. (медсестра УПА).

76 Зап. Кравцова Галина Богданівна 17 липня 2021 р. в 
с. Лавочне Сколівського р-ну, Львівської обл. від Коруд 
Дарії Федорівни 1931 р. н. 

77 Зап. Г. Кравцова 24.07.2021 р. в м. Стрий Львів-
ської  обл. від Плютача Ярослава-Григорія Дмитровича, 
1938 р. н.

78 Зап. Г. Кравцова 18 липня 2021 р. в с. Мокротин Жида-
чівського р-ну Львівської обл. від Корча Романа Васи-
льовича 1935 р. н. 

79 Зап. Кравцова Галина Богданівна 5 червня 2021 р. в 
м. Моршин Стрийського р-ну, Львівської обл. від Рапій 
Марії 1958 р. н. 
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спротив насильницькій агресивній ідеології і підтри-
мували та розвивали свою українськість на чужині 
й передавали її дітям, вперто і натхненно привива-
ли їм любов до України («…ми розмовляли тильки 
українською мовою, мої діти народилися в Воркуті, 
вони вчилися в російській школі, але вони розмовля-
ли завжди по-українськи. Так шо наш батько дуже 
був націоналіст і він нас того вчив…» 80). Тому час-
то навіть ті, хто народився в Сибірі, виявляли вели-
ке бажання повернутися на Батьківщину. Та ворот-
тя нерідко ставало ще одним випробуванням. Серед 
типових тем цього циклу можна виділити кілька най-
частотніших: проблеми з пропискою, роботою; на-
пружені стосунки з колаборантами та окупантами; 
страх бути знов «покараними». 

Варто зауважити, що для того, щоб розірвати ми-
нулі зв’язки, окупаційна радянська влада вдавалася 
до примусового розселення колишніх «пособників» 
по різних місцевостях, часто навіть не в тих облас-
тях, звідки вони походили. Люди або погоджували-
ся, підписуючи відповідні документи, або намагалися 
протидіяти: «… і я сі навіть не розписувала, як звіль-
нювали людей, що ми вас звільняєм, но не в свою об-
ласть. То я відказалася з чоловіком, ми не підписа-
ли того. Кажу: «якщо мене не пускають, не роблять 
вільною, щоби я поїхала там, де я хочу, то мені ваша 
свобода не потрібна, накладайте мені кайдани, везіть 
мене, де хочете. Чи розстрілюйте, чи що робіть, я не 
стою своє життя, я ся підписувати не буду» 81. Згода 
на проживання на визначених чиновниками теренах 
співвідносилася із розумінням того, що це є части-
ною плану щодо вигідної державі інтеграції «банде-
рівців» у систему. Таким чином, у наративах наявні 
відповідні мотиви: «Приїхали у Львів — хотіли тут 
десь купити хату — нас не приписують. Але почу-
ли, шо в Червонограді приписують. Всіх бандерів-
ців... Але чому? То був наказ: всі бандери в одному 
місці, їх дуже легко потім брати» 82.

Людям, що повернулися зі спецпоселень, часто 
доводилося вимагати, випрошувати («А тут мене 
80 Зап. Г. Кравцова 25.07.2021 в м. Моршин Стрий-

ського  р-н, Львівської обл., від Броди Анни 1937 р. н. 
(Львівська обл., Перемишлянський р-н, с. Липівці). 

81 Зап. Кравцова Галина Богданівна 5 червня в м. Моршин 
від Кашуби Павліни Михайлівни, 1926 р. н. 

82 Зап. Г. Кравцова 25.07.2021 в м. Моршин Стрий-
ського  р-н, Львівської обл., від Броди Анни 1937 р. н. 
(Львівська обл., Перемишлянський р-н, с. Липівці).

ніяк не приписувати, тут було заборонено мені. По-
тому якось я прийшов, я кажу: «ну а шо ви порадите 
мені? Шо — іти воровать? Як мені жити?» 83), «ку-
пувати» прописку («Але все одно мусіли заплати-
ти, тоді нас приписали вже там» 84). Траплялися ви-
падки, коли в кабінетах зустрічалися колишній під-
пільник і енкаведист: «Брат пішов приписуватися в 
Пустомити. Заходе… приходе начальник того пас-
портного стола. Подививсі: «Аааа, з Мокротина». 
Встов з-за стола. А брат кае: «Я зайшов, дивлюся, 
він сидит. Така щока перек… рана — пуля перейшла 
через то і ту вийшла… «Вооо, шо в мені в Мокроти-
ні зробили бандерівці! І ше я вас буду приписувати! 
Ану марш з кабінету!». Зверхність, злостивість та 
ненависть до людей, що повернулися — типові риси 
образу чиновника того часу. Одним із найпошире-
ніших мотивів цього циклу є мотив бажання помсти 
за завдану кривду. Об’єктом стає зрадник, який ви-
дав, місцевий колаборант, що сприяв депортації, чи 
призначений на посаду окупант: «Коли я вернувся з 
Сибіру, той начальник пошти, який маму бив, я хо-
тів було його перестріти… думаю, я подивлюся на 
ту скотину, в лице, як він маму катував, а він в той 
час виїхав з Жидачева і не повезло. А я хотів кон-
че з ним зустрітися. Не знаю, що я був би зробив, 
але хотя був би подивився на ту тварину» 85; «Піс-
ля війни, після Сибіру я вернувсі... Ну та я знов, 
ше булисмо вдома, шо той його бив. Потом я узнав, 
шо він робе в Жовкві в магазині господарскому. Я 
кілька раз пішов, дивився на него. Він на мене, я не 
него...» 86.

Популярними також виступають мотиви про пере-
слідування, стеження, спроби завербувати українців, 
котрі повернулися на рідну землю: «Я ше маю доку-
мент, шо тата у 81 році ше викликали в КГБ. За то, 
шо був пратівнік савєцкай власті… вони до кінця бо-

83 Зап. Г. Кравцова 24.07.2021 р. в м. Стрий Львів-
ської  обл. від Плютача Ярослава-Григорія Дмитровича, 
1938 р. н.

84 Зап. Г. Кравцова 25.07.2021 в м. Моршин Стрий-
ського  р-н, Львівської обл., від Броди Анни 1937 р. н. 
(Львівська обл., Перемишлянський р-н, с. Липівці).

85 Зап. Г. Кравцова 24.07.2021 р. в м. Стрий Львів-
ської  обл. від Плютача Ярослава-Григорія Дмитровича, 
1938 р. н.

86 Зап. Кравцова Галина Богданівна 18 липня 2021 р. в 
с. Мокротин Жидачівського р-ну Львівської обл. від 
Корча Романа Васильовича 1935 р. н. 
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ролися з радянською владою» 87, «Та вни слідкували, 
хто йде — чи дитина, чи пес там йде. Вони слідкували 
за кожним, вни днювали й ночували» 88, «викликали 
в енкаведе… та й я прийшов до него, а він почав там 
шось говорити: а тут траса така міжнародна, тут за-
граничні їдуть машини, треба… шоби я був сексотом 
ніби. А я кажу: «Я тим заниматися не буду, я нікуди 
не буду ходити... і то всіх, хто вертався, всіх намага-
лися заложити до тої справи, сексотом» 89.

Висновки. Оповідна традиція українців Галичини 
про період національно-визвольних змагань під час 
та після Другої світової війни, яка є відголосом тра-
гічних подій XX ст. на українських землях, є тим на-
ціональним набутком, що потребує пильного погляду 
науки. Зокрема, необхідністю вивчення позначений 
цикл оповідань та переказів про допомогу підпіллю 
та депортації родичів підпільників, симпатиків ОУН 
і УПА — уснословесних творів, що стали вислідом 
осмислення народним генієм місця та ролі цивільно-
го населення в боротьбі та виживання в межах на-
сильницьких масових депортаційно-переселенських 
акцій. Підсумовуючи, зазначимо, що основними те-
мами таких зразків українського фольклору є теми 
зв’язку з підпіллям, допомоги підпільникам, пере-
слідування, виселення (дороги, прибуття, облашту-
вання на чужині, побуту, роботи). Заключною те-
мою циклу можна вважати тему повернення додо-
му. Кожен вказаний блок вміщає низку фольклорних 
сакраментальних кодів, які є характерними для па-
радигми усної народної творчості. Це свідчить про 
вкоріненість досліджуваних текстів у традицію, їх 
зв’язок з іншими пластами фольклору.
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