
Знамена вершників не заповіданого апокаліпсису 

 

Замість вступу – зміст ґрипсу із в'язниці 

«Мої дорогі! Майте на увазі, що я потрапила до більшовицької в’язниці, де немає 

людини, яка б пройшла те, що на мене чекає, і не зламалася. 

Після першої стадії я тримаюсь, але не знаю, що буде далі. 

М. [йдеться про «Монету», тобто про К. Зарицьку. –Примітка публікаторів 

документу, істориків Д. Вєдєнєєва та Ю. Шаповала] приводили на очну ставку, вона 

героїня, тому що трималася 5 місяців. 

Цілую. Нуська. 

Про мене дуже багато знають, а основне питання – це про ШУ і ДІ [тобто про 

Шухевича і Дідик. –Примітка публікаторів документу, істориків Д. Вєдєнєєва та Ю. 

Шаповала]. 

Мене захопили шестеро і не було можливості покінчити із собою. Знали, що у 

мене є пістолет і отрута» (Дзеркало тижня, 16-22 лютого 2002 року, "Роман Шухевич: 

Таємниця загибелі"). 

 

До 1918 року 

Трускавець уславився як селище-курорт наприкінці XIX століття завдяки 

мінеральній воді "Нафтуся". Там жили мої батьки, Марія та Юрко Гусяки. Вони 

належали до місцевої української еліти, і як на сільські умови, були заможними людьми. 

Батько був громадським діячем, він не закінчив середньої школи, йому в цьому 

перешкодила I Світова війна. 

 

До 01.09.1939 року – початку II Світової війни 

До самої війни в 1939 році батько мій керував у Трускавці касою 

"Райфайзенбанку", очолював місцеву "Просвіту", провадив на громадських засадах облік 

у сільському кооперативі. Я народилася 4 лютого 1924 року. У мене було дві сестри, Леся 

старша, Зеня молодша, братів я не мала. Я ходила до польської середньої школи. До 

модного серед поляків Трускавця приїжджав на відпочинок Пілсудський, члени уряду. 

Тут 29 серпня 1931 року був застрелений під час перебування в санаторії Тадеуш 

Голувко, діяч партії національної незалежності. Василь Білас і Дмитро Данилишин, котрі 

це вчинили, були засуджені до смертної кари. В 1938 році я пішла на навчання до 

польської школи в Дрогобичі, купецької гімназії. 

Замість коментаря: "Легендарні українські патріоти Дмитро Данилишин та 

Василь Білас, що загинули від рук польських окупантів у 1932 році у Львові, були 



близькими родичами мами п. Одарки – Марії Гусяк" (Нація і Держава, лютий 2004 року, 

"З когорти нескорених"). 

Замість коментаря: "У Трускавці завжди ненавиділи окупантів... спочатку 

поляків. Дарія Гусяк згадує: якось, ще навчаючись у другому класі трускавецької школи, 

разом з друзями після уроків познімали портрети тодішніх польських лідерів і 

повиколювали їм очі, а потім повісили догори ногами. Такою була дитяча помста за 

страчених українських патріотів Василя Біласа і Дмитра Данилишина... (Хрещатик, 

www.kreschatic.kiev.ua, 17 січня 2007 року, "Дві долі – дві правди"). 

 

II Світова війна 

Коли почалася війна, з’явилися німці, але незабаром відступили за Сан, його 

течія визначила кордон, який називали "лінією Керзона". Більшовики зайняли їхнє місце, 

змінили назву і профіль школи на "Дрогобицьку торговельну гімназію", запровадили 

російську мову, вивчення марксизму-ленінізму. В Трускавці, де батько був головою 

сільради, влаштували вибори. Мешканці знову проголосували за мого тата: його вважали 

людиною справедливою, він втішався значним авторитетом. Почалося вичікування. По 

селах більшовиків вітали як визволителів, хлібом-сіллю, з українським жовто-

блакитними прапорами. Незабаром ті місцевості охопили масові репресії, українські села 

були пацифіковані, а їх мешканців вивезли на Сибір. У 1940 році арештували мого батька 

і засудили його до 17 років важкої тюрми. Мені було тоді 16 років. 

 

Початок Великої Вітчизняної війни 

Німці відкрили тюрми, випустили в'язнів, котрих не встигли замордувати 

більшовики . Пообіцяли волю, почали формувати загони української поліції, допоміжних 

служб, абверу: "Нахтіґаль", "Роланд"... Змінили назву нашої школи на Handelsfachschule. 

У червні 1941 року Бандера проголосив у Львові українську державу. Правда була 

гіркою, виявилася, що німці не хочуть дати нам волі, змушують відкликати 

проголошення. Більше злом, проте, були комуністи, і все ще діяло правило: "Ворог мого 

ворога – мій союзник", але саме тоді почали створювати українське підпілля. 

Сестра мого тата Наталія увійшла до відомої української родини Різняків, троє 

моїх двоюрідних братів були членами ОУН (Організації українських націоналістів), з 

них найвідомішим був Роман (псевдо Макомацький), саме він залучив мене до підпілля. 

Замість коментаря: "Роман Різняк. Нар. 1922 Трускавець. В ОУН з юних років, 

1940 – підпілля, розвідшкола на тер. Польщі, "Нахтіґаль". Після приходу більшовиків 

створює спец. боївку (б. 80 людей) для ліквідації енкаведистських терористичних груп, 

що діяли під видом бандерівців, розвідки. Фантастична хоробрість і винахідливість. (…) 



За його голову було назначено 30 тис. і орден Леніна. Загинув в серпні 1948 в засідці б. 

трускавецького присілку Помірки" ("Квазіенциклопедія ОУН-УПА", oun-

upa.org.ua/encyclopaedia/r). 

 

Повернення більшовиків 

Коли повернулися більшовики, дівоча сітка ОУН перетворилася на Український 

Червоний Хрест, на чолі його стала Катерина Зарицька. Мною почало цікавитися НКВД, 

стало небезпечно. Я перейшла разом із матір'ю і Мартою Пашковською в підпілля, ми 

виїхали, вдаючи переселенців із Польщі, до села Грімно, створивши там конспіративну 

квартиру. Восени в ній перебував Романа Шухевич, головний командир загонів УПА. 

Ми жили в сільській хаті, другу половину займав місцевий священик. Усе мало 

виглядати як швейне ательє, мама вміла шити, в молоді роки вона закінчила школу 

"Труд", де були організовані кравецькі курси. Після від’їзду Шухевича в 1947 році на 

лікування до Одеси випадково сталася деконспірація, загинув совєтський солдат. Ми 

мусили тікати, я потрапила до Львова та стала зв’язковою. 

Замість коментаря: "Музей-меморіал колишньому генералу УПА відкрито 7 

жовтня 2007 року в с. Грімно Городоцького району на Львівщині. Шістдесят років тому 

в тогочасному помешканні місцевого священика був розташований підпільний штаб, де 

генерал перебував із своїм найближчим оточенням, серед яких залишилася живою 

зв’язкова Дарія Гусяк із Львова" (Стрийська єпархія УГКЦ, stryi.ugcc.org.ua, 7 жовтня 

2007, "На Городоччині освятили музей генералу Роману Шухевичу"). 

Замість коментаря: У Львові дівчину навчили непростому ремеслу – підробляти 

документи. Вона оволоділа ним так майстерно, що потім мала й своїх учнів. А ще 

розвідницею їздила в Полтаву та Київ. Узимку 1950-го побувала навіть у Москві – 

виясняла, чи пильно охороняється спецслужбами Американське посольство" (Хрещатик, 

www.kreschatic.kiev.ua, 17 січня 2007 року, "Дві долі — дві правди"). 

 

Арешт, слідство 

Мене арештували у Львові 2 березня 1950 року, ходили вже за мною, то мала 

бути остання зустріч перед моїм від'їздом. Хапали мене за руки, щоб я не змогла 

вихопити зброю або отруту. Зв’язали, вкинули в авто, я була їм потрібна жива. Слідство 

вів капітан Гузєєв, мені відрізали волосся, били по голові, вухах, руках і ногах. Мої ноги 

нагадували пральні дошки. Припалювали цигарками, трощили пальці в дверях, били 

гумовими кийками. Щоб змусити мене говорити, на моїх очах катували мою матір. 

Почали давати мені психотропні засоби. Я боялася, що мимоволі щось викажу. Щоб 

попередити всіх, я передала листа через іншу ув'язнену, котра мала вийти на волю. 



Замість коментарю: "Вона постійно відчувала: за нею стежать. Порадившись із 

Шухевичем та Галиною, вирішили, що Дарці небезпечно надалі перебувати у Львові – 

потрібно втікати за кордон. У березні 1950-го фіктивні документи вже були готові, 

залишилося виконати останнє завдання провідника – дати вказівки двом зв’язковим ... 

Котра з них була зрадницею..." (Хрещатик, kreschatic.kiev.ua, 17 січня 2007 року, "Дві 

долі – дві правди"). 

Замість коментарю: "Піймати її допомогла агентка Шевченківського відділу 

КДБ "Павличка", яка раніше під впливом Г[усяк] пірвала з КГБ і пішла в підпілля, а 

пізніше явилась з повинною" (Квазіенциклопедія ОУН-УПА, oun-

upa.org.ua/encyclopaedia/g). 

Замість коментарю: "За словами Юрія Шухевича, саме вона «стала невільним 

винуватцем провалу Романа Шухевича». Дарка також була зв’язковою і виконувала 

відповідальні доручення (наприклад, виїздила до Москви з метою встановлення 

контактів з посольством США)" (Дзеркало тижня, 16-22 лютого 2002 року, "Роман 

Шухевич: Таємниця загибелі"). 

Замість коментарю: "На дворі уже світало, коли лава чекістів вирушила селом. 

Де саме ховався Шухевич – вони ще не знали. Проте, як і з запискою Дарки Гусяк, 

допоміг випадок. Маленький син господині побачив оперативників, відразу зрозумів, за 

ким вони полюють, і кинувся до свого будинку, вигукуючи: "Романе, тікай, тікай". 

Оперативники кинулися за хлопчиком..." (Фокус, "29 липня 2007 року, "Роман Шухевич 

– "Тарас Чупринка""). 

 

Суд, транспортування, табори 

Певний час у мене підтримували певність, що Шухевич живий. Слідство у 

Львові тривало майже рік, ще рік пізніше вели слідство в Києві. Вироком суду мене було 

засуджено до 25 років в'язниці, замкнуто в шестиособовій жіночій камері, де не було 

навіть світла. Спершу я сиділа у Верхньо-Уральській тюрмі, пізніше Володимирській. У 

ті часи піонери плакали, протестуючи на мітингах проти ув’язнення в Сполучених 

Штатах комуністичної агентки Анджели Девіс. Комуністична кампанія за її визволення 

обійшла увесь світ. З в'язниці вона вийшла через 18 місяців. На її захист співали Джон 

Леннон і "Rolling Stones". 

Тимчасом, згідно до чинного в СССР законодавства, максимальний термін 

ув’язнення для жінки не міг перевищувати 15 років. Під тиском світової громадської 

думки в 1969 році мені змінили вирок на перебування в таборі суворого режиму. Після 

19 років у в'язниці я потрапила до табору суворого режиму в Мордовії. 



Замість коментаря: "Після трагедії в Білогорщі її переконали [в МҐБ], що 

Шухевич живий, показали фальшивий протокол допиту, почала говорити. Розповіла, що 

недавно була в Москві, намагалась зв'язатися з американським посольством" 

(Квазіенциклопедія ОУН-УПА, oun-upa.org.ua/encyclopaedia/g). 

Замість коментаря: [зі спогадів Надії Світличної] "То був табір політичних 

в'язнів (...) Зі старших українок там були Дарка Гусяк і Марійка Пальчак (вже покійна). 

Катруся Зарицька [дружина одного з лідерів ОУН Михайла Сороки. – Прим. публікатора 

Вахтанга Кіпіані] якраз перед тим звільнилася. (...) Для мене то було, звичайно, дуже 

велике відкриття – той табір. (...) А вони там уже чекали мене, вони там навіть припасли 

якогось меду і всякі запаси поробили. Я була остання, кого вони чекали. То влаштували 

мені таку пишну зустріч! Дарка Гусяк була каптенармусом, вона тримала всі харчі і 

видавала по одній чи по дві «подушечки» (цукерки), скільки належалося на день, ми їй 

усі довіряли. Пізніше, як мені привезли на побаченні лимон, цитрину, і я прийшла з тою 

посилкою, що мені вже належала, Дарка питає: "Як ви хочете розпорядитись? У нас 

кожен вільний розпоряджатись, як хоче". (...) Я кажу: "Хотіла б я цитрину на всіх 

поділити". А було тоді 26 жінок. Тільки ж як одну цитрину поділити на двадцять шість 

частин, щоб не було кривди нікому? Вона каже: "Ну, спробую". І вона розрізала ту 

цитрину на 26 рівнісіньких смужечок..." (www.obozrevatel.com, 19 серпня 2006, "Час без 

Надії"). 

 

Звільнення 

Мені заборонили повертатися в Західну Україну. Але до кого я мала би 

вертатися: родичів повбивали, хату сплюндрували, батьки навіки спочили в снігах 

Сибіру, сестра Леся жила на довічному засланні в Якутії. В березні 1975 року я оселилася 

в Катрусі Зарицької поблизу Волочиська. Влаштувалася на роботу в швейне ательє і 

допомагала тим, хто залишився в таборі, десь далеко... Місцевих підбурювали проти нас, 

нацьковували, били вікна, двері мазали смолою, змушували писати доноси... Після 

смерті Зарицької я зосталася сама. Все змінилося, коли Україна здобула незалежність. Я 

повернувся, щоб оселитися у Львові. 

Замість коментаря: "Львів’яни матимуть змогу проголосувати на сайті www.city-

adm.lviv.ua до 15 квітня 2008 року. У конкурсі за звання Почесний громадянин міста 

беруть участь Петро Франко, Рогніда Сендецька, Володимир Печер, Василь Куйбіда, 

Дарія Гусяк та [кардинал] Любомир Гузар" (Новинар, novynar.com.ua, 8 квітня 2008 року, 

"Львів’яни обирають почесного громадянина Львова через Інтернет"). 

Від автора: пані Дарка Гусяк мешкає в однокімнатній квартирі на шостому 

поверсі. Подібні блочні будинки в Польщі споруджували в сімдесятих роках. Передпокій 



заповнюють посилки з книжками. В кімнаті тільки прості, функціональні речі, на стіні – 

килим, на письмовому столі червоно-чорний прапорець, фото Шухевича. Ця кімната 

радше нагадує чернечу келію, ніж звичайне помешкання. Ми розмовляємо на кухні, бо в 

кімнаті саме відбувається зустріч Союзу українок. В поведінці моєї співрозмовниці ні 

крихти кокетства, на запитання вона відповідає прямо, не вдаючись до хитрощів. 

Виглядає особою врівноваженою, не скорою на вияв емоцій, котра шукає чогось 

важливішого, ніж хвилинної істини, прийнятної для усіх. Коли я запитую про поляків, 

вона каже: "Шкода, що між нами було стільки упереджень, які зручно використовували. 

Навіть тепер політика Росії є однаково загрозливою і для України, і для Польщі". 

Вона не посміхається, очі відсутні, неначе скеровані в інший бік, у минуле. 

А прецінь, вона могла встати на інший бік, і тоді все поточилося би по-іншому. 

 

Пояснення 

Процитований на початку ґрипс був переданий сусідці по тюремній камері 

(існують розбіжності щодо її прізвища), як пізніше виявилося, агентці МҐБ СССР. Через 

перехоплення цієї інформації совєтськими органами безпеки й загинув Роман Шухевич. 

Цей текст не був авторизований, розмова з пані Даркою Гусяк (псевдо "Нюся", 

"Чорна", "Алейка") відбулася у Львові на початку 2008 року. 

Роман Шухевич: псевдо Тарас Чупринка, народився 30 червня 1907 року в 

Краковці Яворівського повіту, син повітового судді, студент політехніки в Ґданську та у 

Львові. Діяч ОУН, в 1926 році брав участь у замаху на шкільного куратора Яна 

Собінського. Він також брав участь у вбивстві міністра внутрішніх справ Польщі 

Броніслава Перацького в червні 1934 року. В'язень Берези Картузької, звільнений у 1938 

році на підставі амністії. У роки німецької окупації офіцер батальйону "Нахтіґаль", 

співтворець, а відтак головний командир УПА, до якої дезертирував із німецької армії 

разом із українськими підлеглими, поліцейськими та вояками допоміжних формувань, 

помер, застрелений під час операції МҐБ 5 березня 1950 року в Білогорщі. 

"...Відповідальний за масові вбивства польського цивільного населення на 

Волині та в Галичині..." – Głos Kresowian (експозиція "Польсько-українські стосунки", 

Музей історії польського селянського руху, Варшава 2005). 
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